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(kiigazított szöveg)
I. MELLÉKLET
A PÉNZÜGYI SZÁMLÁK ADATAIRA VONATKOZÓ ADATSZOLGÁLTATÁSI ÉS
ÁTVILÁGÍTÁSI SZABÁLYOK
Ez a melléklet megállapítja az Adatszolgáltatásra kötelezett pénzügyi intézmények által
alkalmazandó adatszolgáltatási és átvilágítási szabályokat annak érdekében, hogy a
tagállamok automatikus csere révén közölni tudják az ezen irányelv 8. cikkének
(4) bekezdésében foglalt információkat. Ez a melléklet azokat a szabályokat és közigazgatási
eljárásokat is ismerteti, amelyekkel a tagállamoknak rendelkezniük kell az alábbiakban
megállapított adatszolgáltatási és átvilágítási eljárások tényleges alkalmazásának és
betartásának biztosításához.

I. SZAKASZ
ÁLTALÁNOS ADATSZOLGÁLTATÁSI ELŐÍRÁSOK
A.

HU

A C., D. és E. pontban foglaltakra is figyelemmel minden Adatszolgáltatásra
kötelezett pénzügyi intézmény köteles minden egyes általa vezetett. Adatszolgáltatási
kötelezettség alá tartozó számlával kapcsolatban az alábbi adatokat szolgáltatni a
tagállama hatáskörrel rendelkező hatóságának:
1.

magánszemélyek esetében minden egyes Adatszolgáltatási kötelezettség alá
tartozó Számlatulajdonos személy neve, lakcíme, a lakóhelye szerinti tagállam,
Adóazonosító száma, születési helye és ideje, Számlatulajdonos Szervezetek
esetében pedig - amennyiben az V., a VI. és a VII. szakasszal összhangban
lévő átvilágítási eljárás alkalmazásakor kiderül, hogy az Ellenőrzést gyakorló
egy vagy több személy Adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó személynek
minősül -, a Szervezet neve, címe, tagállama(i) és (ha van) az illetősége szerinti
más, joghatósággal rendelkező terület(ek), továbbá Adóazonosító száma(i),
valamint minden egyes Adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó személy
neve, lakcíme, a lakóhelye szerinti tagállam, Adóazonosító száma, születési
helye és ideje;

2.

számlaszám (számlaszám hiányában ezzel egyenértékű azonosító);

3.

az Adatszolgáltatásra kötelezett pénzügyi intézmény neve és azonosító száma
(ha van);

4.

a számla egyenlege vagy értéke (Visszavásárlási értékkel rendelkező biztosítás
vagy Járadékbiztosítási szerződés esetében beleértve a Visszavásárlási értéket
vagy készpénz-egyenértéket) a naptári év vagy az adatszolgáltatási időszak
végén, illetve ha a számlát évközben vagy az időszak folyamán megszüntették,
akkor a számla megszüntetését;
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5.
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Letéti számla esetében:
a)

a kamat teljes bruttó összege, az osztalékok teljes bruttó összege, és a
számlán tartott eszközökhöz kapcsolódóan keletkező egyéb bevétel teljes
bruttó összege, amelyet a naptári évben vagy más adatszolgáltatási
időszakban a számlára (vagy a számlához kapcsolódóan) befizettek vagy
azon jóváírtak; és

b)

a Pénzügyi eszközök értékesítéséből vagy visszaváltásából származó
teljes bruttó bevétel, amelyet a naptári évben vagy más adatszolgáltatási
időszakban a számlára befizettek vagy azon jóváírtak, és amely
tekintetében az Adatszolgáltatásra kötelezett pénzügyi intézmény
letétkezelőként, brókerként, meghatalmazottként vagy más módon a
Számlatulajdonos megbízottjaként működött közre;

6.

betétszámla esetében a naptári évben vagy más adatszolgáltatási időszakban a
számlára befizetett vagy azon jóváírt kamat teljes bruttó összege; és

7.

az A. 5. vagy A. 6. pontban nem szereplő számlák esetében a naptári évben
vagy más adatszolgáltatási időszakban a Számlatulajdonos részére a számlával
kapcsolatban kifizetett vagy jóváírt teljes bruttó összeg, amelynek az
Adatszolgáltatásra kötelezett pénzügyi intézmény a kötelezettje vagy adósa,
beleértve a naptári évben vagy más adatszolgáltatási időszakban a
visszaváltásokból származó, a Számlatulajdonos részére teljesített kifizetések
összevont összegét.

B.

A szolgáltatott információnak tartalmaznia kell az egyes összegek pénznemét.

C.

Az A. 1. pont ellenére az Adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó olyan
számlákhoz kapcsolódóan, amelyek Meglévő számlák, az Adóazonosító szám(ok)ról
vagy a születési időről nem kötelező adatot szolgáltatni, ha ezek nincsenek meg az
Adatszolgáltatásra kötelezett pénzügyi intézmény nyilvántartásában, és a tagállami
jog vagy valamely uniós jogi eszköz nem írja elő az Adatszolgáltatásra kötelezett
pénzügyi intézmény számára, hogy gyűjtse be ezt az információt. Mindazonáltal az
Adatszolgáltatásra kötelezett pénzügyi intézmény köteles ésszerű intézkedéseket
tenni annak érdekében, hogy az azon évet követő második naptári év végéig,
amelyben a Meglévő számlát Adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó számlának
minősítették, a Meglévő számlákhoz kapcsolódóan beszerezze az Adóazonosító
szám(ok)at és a születési időt.

D.

Az A. 1. pont ellenére nem kötelező adatot szolgáltatni az Adóazonosító számról,
amennyiben az érintett tagállam vagy a lakóhely szerinti, joghatósággal rendelkező
terület nem ad ki Adóazonosító számot.

E.

Az A. 1. pont ellenére nem kötelező adatot szolgáltatni a születési időről, kivéve, ha:
1.

az Adatszolgáltatásra kötelezett pénzügyi intézmény a tagállami jog értelmében
egyébként is köteles beszerezni ezt az információt, és adatot szolgáltatni róla,
illetve valamely 2015. január 5-én hatályos uniós jogi eszköz értelmében
egyébként is köteles vagy köteles volt beszerezni ezt az információt, és adatot
szolgáltatni róla; és

2.

az információ rendelkezésre áll az Adatszolgáltatásra kötelezett pénzügyi
intézmény elektronikusan lekérdezhető adatbázisában.
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II. SZAKASZ
ÁLTALÁNOS ÁTVILÁGÍTÁSI ELŐÍRÁSOK
A.

Egy számla attól a naptól kezelendő Adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó
számlaként, amelyen a II–VII. szakaszban megállapított átvilágítási eljárások alapján
annak minősítették, és – ellenkező rendelkezések hiányában – az Adatszolgáltatási
kötelezettség alá tartozó számlához kapcsolódó információkról évente kell adatot
szolgáltatni, mégpedig az azon évet követő naptári évben, amelyre az információ
vonatkozik.

B.

A számla egyenlegét vagy értékét a naptári év vagy más adatszolgáltatási időszak
utolsó napján kell meghatározni.

C.

Amennyiben egy egyenleg- vagy értékhatárt valamely naptári év utolsó napján kell
meghatározni, az érintett egyenleget vagy értéket azon adatszolgáltatási időszak
utolsó napján kell meghatározni, amely a szóban forgó naptári évvel vagy éven belül
zárul.

D.

Minden tagállam a nemzeti jogában foglaltaknak megfelelően engedélyezheti, hogy
az Adatszolgáltatásra kötelezett pénzügyi intézmények szolgáltatót vegyenek
igénybe a rájuk háruló adatszolgáltatási és átvilágítási kötelezettségek teljesítéséhez,
de a kötelezettségek teljesítéséért továbbra is az Adatszolgáltatásra kötelezett
pénzügyi intézmények viselik a felelősséget.

E.

Minden tagállam engedélyezheti, hogy az Adatszolgáltatásra kötelezett pénzügyi
intézmények az Új számlákra vonatkozó átvilágítási eljárásokat alkalmazzák a
Meglévő számlákra, illetve a Magas egyenlegű számlákra vonatkozó átvilágítási
eljárásokat alkalmazzák az Alacsony egyenlegű számlákra. Amennyiben egy
tagállam engedélyezi az Új számlákra vonatkozó átvilágítási eljárások alkalmazását a
Meglévő számlákra, a Meglévő számlákra egyébként érvényes szabályok továbbra is
alkalmazandók.

III. SZAKASZ
ÁTVILÁGÍTÁS MAGÁNSZEMÉLY TULAJDONÁBAN LÉVŐ MEGLÉVŐ SZÁMLÁK
ESETÉBEN

A.

Bevezetés. Annak meghatározására, hogy a Magánszemély tulajdonában lévő
meglévő számlák közül melyek az Adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó
számlák, az alábbi eljárásokat kell alkalmazni.

B.

Alacsony egyenlegű számlák. Az Alacsony egyenlegű számlák esetében az alábbi
eljárásokat kell alkalmazni.
1.

HU

Lakcím. Amennyiben az Adatszolgáltatásra kötelezett pénzügyi intézmény
nyilvántartásában szerepel a magánszemély Számlatulajdonos Bizonyító
okirattal igazolt jelenlegi lakcíme, az Adatszolgáltatásra kötelezett pénzügyi
intézmény annak meghatározása céljából, hogy ez a magánszemély
Számlatulajdonos Adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó személy-e, úgy
tekintheti, hogy a Számlatulajdonos adózási szempontból abban a tagállamban
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vagy más joghatósággal rendelkező területen rendelkezik illetőséggel,
amelyben a cím található.
2.

HU

Elektronikus keresés az adatállományban. Amennyiben az Adatszolgáltatásra
kötelezett pénzügyi intézmény nem a magánszemély Számlatulajdonos
Bizonyító okirattal igazolt jelenlegi lakcíme alapján jár el a B. 1. pontban
foglaltak szerint, akkor az elektronikusan lekérdezhető adatbázisában
bármelyik alábbi szempont alapján kell keresnie, és a B. 3. - B. 6. pontban
foglaltakat kell alkalmaznia:
a)

a Számlatulajdonos valamely tagállamban illetőséggel rendelkezik-e;

b)

jelenlegi levelezési vagy lakcíme (postafiók is) valamely tagállamban;

c)

egy vagy több telefonszám valamely tagállamban, viszont nem található
telefonszám az Adatszolgáltatásra kötelezett pénzügyi intézmény
tagállamában;

d)

(nem Betétszámlához kapcsolódó) rendszeres átutalási megbízások egy
valamely tagállamban vezetett számlára;

e)

valamely tagállamban címmel rendelkező személynek adott, jelenleg
érvényes meghatalmazás vagy aláírási jog; vagy

f)

„postán maradó küldemény” megbízás vagy „kézbesítési megbízott (c/o
cím)” valamely tagállamban, amennyiben az Adatszolgáltatásra
kötelezett pénzügyi intézmény nem rendelkezik a Számlatulajdonos
egyéb címével.

3.

Amennyiben az elektronikus keresés a B. 2. pontban felsorolt egyetlen
tényezőre sem ad ki találatot, akkor mindaddig nincs szükség további
intézkedésre, amíg a körülményekben olyan változás nem áll be, amelynek
eredményeképpen egy vagy több tényező a számlához kapcsolódik, vagy a
számla Magas egyenlegű számlává válik. 4. Amennyiben az elektronikus
keresés a B. 2. a) - e) pontban felsorolt bármely tényezőre találatot ad ki, vagy
a körülményekben olyan változás áll be, amelynek eredményeképpen egy vagy
több tényező a számlához kapcsolódik, akkor az Adatszolgáltatásra kötelezett
pénzügyi intézménynek adózási szempontból minden olyan tagállamban
illetőséggel rendelkezőnek kell tekintenie a Számlatulajdonost, amelyre a
keresés találatot adott ki, kivéve, ha a B. 6. pont alkalmazása mellett dönt, és az
ott megállapított valamely kivétel alkalmazható a számlával kapcsolatban.

5.

az elektronikus keresés „postán maradó küldemény” megbízásra vagy
„kézbesítési megbízottra (c/o címre)” hoz ki találatot, viszont más címet és a
B. 2. a) - e) pontban felsorolt egyéb tényezőkhöz kötődő utalást nem talál a
Számlatulajdonosra vonatkozóan, akkor az Adatszolgáltatásra kötelezett
pénzügyi intézmény köteles a körülményeknek leginkább megfelelő
sorrendben a papíralapú nyilvántartásában keresni a C. 2. pontban foglaltak
szerint, illetve meg kell kísérelnie, hogy a Számlatulajdonostól beszerezzen
egy nyilatkozatot vagy Bizonyító okiratot annak megállapítása érdekében,
hogy adózási szempontból a Számlatulajdonos hol rendelkezik illetőséggel.
Amennyiben a papíralapú keresés nem vezet eredményre, és nyilatkozatot vagy
Bizonyító okiratot sem sikerül beszerezni, akkor az Adatszolgáltatásra
kötelezett pénzügyi intézmény köteles jelenteni a tagállama hatáskörrel
rendelkező hatóságának, hogy a számla nem dokumentált számla.
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6.

Annak ellenére, hogy a B. 2. pontban felsorolt tényezőkre a keresés találatot
adott ki, az Adatszolgáltatásra kötelezett pénzügyi intézmény nem köteles a
Számlatulajdonost valamely tagállamban illetőséggel rendelkezőnek tekinteni,
ha:
a)

b)

C.

i.

a Számlatulajdonos nyilatkozata az (adóügyi) illetősége szerinti
tagállam(ok)ról vagy más joghatósággal rendelkező terület(ek)ről,
amelyek között nem szerepel a szóban forgó tagállam; és

ii.

a Számlatulajdonos Bizonyító okirata arról, hogy adatszolgáltatásra
nem kötelezett;

a Számlatulajdonos adatai között szerepel az érintett tagállamban címmel
rendelkező személynek adott, hatályos meghatalmazás vagy aláírási jog,
és az Adatszolgáltatásra kötelezett pénzügyi intézmény beszerzi az
alábbiakat vagy azokat korábban ellenőrizte, és szerepelnek a
nyilvántartásában:
i.

a Számlatulajdonos nyilatkozata az (adóügyi) illetősége szerinti
tagállam(ok)ról vagy más joghatósággal rendelkező terület(ek)ről,
amelyek között nem szerepel a szóban forgó tagállam; vagy

ii.

a Számlatulajdonos Bizonyító okirata arról, hogy adatszolgáltatásra
nem kötelezett.

Magas egyenlegű számlák esetében elvégzendő kiterjesztett ellenőrzési eljárás.
Magas egyenlegű számlák esetében az alábbi kiterjesztett ellenőrzési eljárásokat kell
alkalmazni:
1.

Elektronikus keresés az adatállományban. Magas egyenlegű számlák esetében
az Adatszolgáltatásra kötelezett pénzügyi intézménynek a B. 2. pontban
szereplő bármelyik szempont alapján kell keresnie az elektronikusan
lekérdezhető adatbázisában.

2.

Papíralapú keresés az adatállományban. Amennyiben az Adatszolgáltatásra
kötelezett pénzügyi intézmény elektronikusan lekérdezhető adatbázisa a
C. 3. pontban felsorolt összes adatmezőt tartalmazza és az összes adat
megtalálható benne, akkor nincs szükség papíralapú keresésre. Amennyiben az
elektronikus adatbázisban nem található meg az összes információ, akkor
Magas egyenlegű számla esetében az Adatszolgáltatásra kötelezett pénzügyi
intézménynek ellenőriznie kell az érvényes központi ügyfél-nyilvántartást is, és
ha az információk abban sem találhatók, akkor a számlához kapcsolódó, az
Adatszolgáltatásra kötelezett pénzügyi intézmény által az előző öt év folyamán
beszerzett alábbi dokumentumokat is, hogy tartalmazzák-e a B. 2. pontban
felsorolt valamely tényezőt:
a)

HU

a Számlatulajdonos adatai között szerepel az adott tagállamban található,
naprakész levelezési cím vagy lakcím, egy vagy több telefonszám az
adott tagállamban (viszont nem található telefonszám az
Adatszolgáltatásra kötelezett pénzügyi intézmény tagállamában) vagy
(Betétszámlától eltérő Pénzügyi számlához kapcsolódó) rendszeres
átutalási megbízások egy valamely tagállamban vezetett számlára, és az
Adatszolgáltatásra kötelezett pénzügyi intézmény beszerzi az alábbiakat
vagy azokat korábban ellenőrizte, és szerepelnek a nyilvántartásában:

a számlához kapcsolódóan beszerzett legutóbbi bizonyító okiratok;
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3.
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b)

a legutóbbi számlanyitási szerződés vagy dokumentáció;

c)

az Adatszolgáltatásra kötelezett pénzügyi intézmény által a Pénzmosás
elleni átvilágítási eljárások keretében vagy egyéb jogszabályban előírt
célból beszerzett legutóbbi dokumentáció;

d)

hatályos meghatalmazás vagy aláírási jogosultságot igazoló okirat; és

e)

(nem Betétszámlához
megbízás.

kapcsolódó)

hatályos,

rendszeres

átutalási

Kivétel, amennyiben az adatbázisok elegendő információt tartalmaznak. Az
Adatszolgáltatásra kötelezett pénzügyi intézmény nem köteles elvégezni a
C. 2. pontban ismertetett papíralapú keresést, amennyiben az elektronikusan
lekérdezhető adatbázisa tartalmazza a következőket:
a)

a Számlatulajdonos (adóügyi) illetősége;

b)

a Számlatulajdonos lakcíme és levelezési címe, amely az
Adatszolgáltatásra kötelezett pénzügyi intézmény nyilvántartásában
szerepel;

c)

a Számlatulajdonos telefonszáma(i), ha van, amely az Adatszolgáltatásra
kötelezett pénzügyi intézmény nyilvántartásában szerepel;

d)

betétszámlától eltérő Pénzügyi számlák esetében, vannak-e a számlán
lévő pénz másik számlára történő átutalására szóló rendszeres
megbízások (beleértve az Adatszolgáltatásra kötelezett pénzügyi
intézmény másik fiókjánál vagy egy másik Pénzügyi intézménynél
vezetett számlákat);

e)

adott-e a Számlatulajdonos „postán maradó küldemény” megbízást vagy
„kézbesítési megbízottat (c/o címet)”; és

f)

kapcsolódik-e a számlához meghatalmazás vagy aláírási jog.

4.

Az ügyfélkapcsolati felelős megkérdezése a tényleges ismereteiről. A C. 1. és
C. 2. pontban ismertetett elektronikus és papíralapú keresések mellett, az
Adatszolgáltatásra kötelezett pénzügyi intézménynek Adatszolgáltatási
kötelezettség alá tartozó számlaként kell kezelnie minden, valamely
ügyfélkapcsolati felelőshöz rendelt Magas egyenlegű számlát, (beleértve a
Magas egyenlegű számlával összevont Pénzügyi számlákat is), amennyiben az
ügyfélkapcsolati felelősnek tényleges tudomása van arról, hogy a
Számlatulajdonos Adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó személy.

5.

A találat következményei
a)

Amennyiben a Magas egyenlegű számlákra vonatkozó, a C. pontban
ismertetett kiterjesztett ellenőrzés a B. 2. pontban szereplő egyetlen
tényezőre sem eredményez találatot, és a C. 4. pont alapján a számla
tulajdonosa nem minősül Adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó
személynek, akkor mindaddig nincs szükség további intézkedésre, amíg a
körülményekben olyan változás nem áll be, amelynek eredményeképpen
egy vagy több tényező a számlához kapcsolódik.

b)

Amennyiben a Magas egyenlegű számlákra vonatkozó, a C. pontban
ismertetett kiterjesztett ellenőrzés a B. 2. a) - e) pontban felsorolt bármely
tényezőre találatot ad ki, vagy a körülményekben később olyan változás
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áll be, amelynek eredményeképpen egy vagy több tényező a számlához
köthető, akkor az Adatszolgáltatásra kötelezett pénzügyi intézménynek
minden olyan tagállam tekintetében Adatszolgáltatási kötelezettség alá
tartozó számlának kell tekintenie a számlát, amelyre a keresés találatot
adott ki, kivéve, ha a B. 6. pont alkalmazása mellett dönt, és az említett
pontban megállapított valamely kivétel alkalmazható a számlával
kapcsolatban.
c)

HU

Amennyiben a Magas egyenlegű számlákra vonatkozó, a C. pontban
ismertetett kiterjesztett ellenőrzés „postán maradó küldemény”
megbízásra vagy „kézbesítési megbízottra (c/o címre)” hoz ki találatot,
viszont más címet és a B. 2. a) - e) pontban felsorolt egyéb
szempontokhoz kötődő utalást nem talál a Számlatulajdonosra
vonatkozóan, akkor az Adatszolgáltatásra kötelezett pénzügyi intézmény
köteles beszerezni a Számlatulajdonostól egy nyilatkozatot vagy
Bizonyító okiratot annak megállapítása érdekében, hogy adózási
szempontból a Számlatulajdonos hol rendelkezik illetőséggel.
Amennyiben az Adatszolgáltatásra kötelezett pénzügyi intézmény nem
tudja beszerezni a nyilatkozatot vagy a Bizonyító okiratot, akkor köteles
jelenteni a tagállama hatáskörrel rendelkező hatóságának, hogy a számla
nem dokumentált számla.

6.

Amennyiben egy Magánszemély tulajdonában lévő meglévő számla
2015. december 31-én nem  minősült  magas egyenlegű számlának, de
valamely azt követő naptári év utolsó napján Magas egyenlegű számlává válik,
akkor az Adatszolgáltatásra kötelezett pénzügyi intézmény az azon évet követő
naptári év folyamán, amelyben a számla Magas egyenlegű számlává vált,
köteles lefolytatni a számlára vonatkozóan a C. pontban ismertetett kiterjesztett
ellenőrzési eljárást. Amennyiben az ellenőrzés megállapítja, hogy a számla
Adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó számla, az Adatszolgáltatásra
kötelezett pénzügyi intézmény évente köteles adatot szolgáltatni az érintett
számláról arra az évre vonatkozóan, amelyben a számla Adatszolgáltatási
kötelezettség alá tartozó számlának minősült, valamint az azt követő évekre
vonatkozóan is, kivéve, ha a Számlatulajdonos már nem minősül
Adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó személynek.

7.

Amennyiben az Adatszolgáltatásra kötelezett pénzügyi intézmény egy Magas
egyenlegű számla esetében elvégezte a C. pontban ismertetett kiterjesztett
ellenőrzési eljárást, ugyanazon Magas egyenlegű számlával kapcsolatban – az
ügyfélkapcsolati felelősnek a C. 4. pont szerinti megkérdezése kivételével –
egyetlen következő évben sem köteles az eljárást megismételni, kivéve, ha nem
dokumentált számláról van szó, amely esetben az Adatszolgáltatásra kötelezett
pénzügyi intézménynek mindaddig évente újra el kell végeznie az ellenőrzést,
amíg a számla nem dokumentált jellege meg nem szűnik.

8.

Amennyiben egy Magas egyenlegű számla esetében a körülményekben olyan
változás áll be, amelynek eredményeképpen a B. 2. pontban felsorolt egy vagy
több tényező a számlához kapcsolódik, akkor az Adatszolgáltatásra kötelezett
pénzügyi intézménynek minden olyan tagállam tekintetében Adatszolgáltatási
kötelezettség alá tartozó számlának kell tekintenie a számlát, amelyre a keresés
találatot adott ki, kivéve, ha a B. 6. pont alkalmazása mellett dönt, és az
említett pontban megállapított valamely kivétel alkalmazható a számlával
kapcsolatban.
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9.

D.

Az Adatszolgáltatásra kötelezett pénzügyi intézménynek olyan eljárásokat kell
végrehajtania, amelyek biztosítják, hogy az ügyfélkapcsolati felelős észlelje az
adott számlához kapcsolódó körülmények megváltozását. Például, ha egy
ügyfélkapcsolati felelős arról értesül, hogy a Számlatulajdonosnak új levelezési
címe van valamely tagállamban, akkor az Adatszolgáltatásra kötelezett
pénzügyi intézménynek az új címet a körülmények megváltozásának kell
tekintenie, és amennyiben a B. 6. pont alkalmazása mellett dönt, akkor a
Számlatulajdonostól be kell szereznie a megfelelő dokumentációt.

Az e szakasz értelmében Adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó számlának
minősített, Magánszemély tulajdonában lévő meglévő számlákat minden további
évben is Adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó számlának kell tekinteni, kivéve,
ha a Számlatulajdonos már nem minősül Adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó
személynek.

IV. SZAKASZ
ÁTVILÁGÍTÁS MAGÁNSZEMÉLY TULAJDONÁBAN LÉVŐ ÚJ SZÁMLÁK ESETÉBEN
A Magánszemély tulajdonában lévő új számlák közül az Adatszolgáltatási kötelezettség alá
tartozó számlák kiválasztására az alábbi eljárásokat kell alkalmazni:

HU

A.

Magánszemély tulajdonában lévő új számlák esetében az Adatszolgáltatásra
kötelezett pénzügyi intézménynek a számlanyitáskor nyilatkozatot kell bekérnie,
amire sor kerülhet a számlanyitási dokumentáció keretében is, mely lehetővé teszi,
hogy az Adatszolgáltatásra kötelezett pénzügyi intézmény megállapítsa a
Számlatulajdonos adózási szempontú illetőségét, valamint a számlanyitáshoz bekért
adatok – köztük a Pénzmosás elleni átvilágítási eljárások keretében összeállított
dokumentáció tartalmának – ésszerű mérlegelése útján ellenőrizze, hogy a
nyilatkozat helytálló-e.

B.

Amennyiben a nyilatkozatban az áll, hogy a Számlatulajdonos adózási szempontból
tagállami illetőségű, akkor az Adatszolgáltatásra kötelezett pénzügyi intézmény
köteles a számlát Adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó számlaként kezelni, és a
nyilatkozatnak tartalmaznia kell a Számlatulajdonosnak az érintett tagállamban
kiadott Adóazonosító számát (az I. szakasz D. pontjára is figyelemmel) és a születési
idejét.

C.

Ha egy Magánszemély tulajdonában lévő új számlával kapcsolatos körülményekben
olyan változás következik be, melynek eredményeként az Adatszolgáltatásra
kötelezett pénzügyi intézménynek tudomására jut vagy okkal feltételezheti, hogy az
eredeti nyilatkozat hibás vagy nem megbízható, akkor az Adatszolgáltatásra
kötelezett pénzügyi intézmény nem hagyatkozhat az eredeti nyilatkozatra, hanem
olyan érvényes nyilatkozatot kell beszereznie, amelyből megállapítható a
Számlatulajdonos adózási szempontú illetősége.
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V. SZAKASZ
SZERVEZET TULAJDONÁBAN LÉVŐ, MEGLÉVŐ SZÁMLÁK ESETÉBEN
ALKALMAZANDÓ ÁTVILÁGÍTÁSI ELŐÍRÁSOK

A Szervezet tulajdonában lévő, meglévő számlák közül az Adatszolgáltatási kötelezettség alá
tartozó számlák kiválasztására az alábbi eljárásokat kell alkalmazni:
A.

Szervezet tulajdonában lévő számlák, amelyek esetében nem kötelező az ellenőrzés,
azonosítás vagy adatszolgáltatás. Ha az Adatszolgáltatásra kötelezett pénzügyi
intézmény másként nem dönt – akár minden, Szervezet tulajdonában lévő, meglévő
számla, akár ezen számlák valamely világosan körülhatárolt csoportja
vonatkozásában –, a Szervezetek tulajdonában lévő, azon meglévő számlák esetében,
amelyek összesített egyenlege vagy értéke 2015. december 31-én nem  haladta 
meg a 250 000 USD-nak megfelelő, a tagállam nemzeti valutájában kifejezett
összeget, mindaddig nem szükséges az ellenőrzés, azonosítás vagy Adatszolgáltatási
kötelezettség alá tartozó számlaként való kezelés, amíg a számla összesített
egyenlege vagy értéke valamely következő naptári év utolsó napján meg nem haladja
az említett összeget.

B.

Szervezet tulajdonában lévő, ellenőrzendő számlák. A Szervezetek tulajdonában
lévő, azon meglévő számlákat, amelyek összesített egyenlege vagy értéke 2015.
december 31-én  meghaladta  a 250 000 USD-nak megfelelő, a tagállam
nemzeti valutájában kifejezett összeget, valamint a Szervezetek tulajdonában lévő,
azon meglévő számlákat, amelyek összesített egyenlege vagy értéke 2015. december
31-én nem  haladta  meg az említett összeget, de bármely későbbi naptári év
utolsó napján meghaladja azt, a D. pontban meghatározott eljárásoknak megfelelően
ellenőrizni kell.

C.

Adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó, Szervezet tulajdonában lévő számlák. A
B. pontban említett, Szervezetek tulajdonában lévő, meglévő számlák közül
kizárólag azon számlákat kell Adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó számlaként
kezelni, amelyek tulajdonosa egy vagy több olyan Szervezet, amely Adatszolgáltatási
kötelezettség alá tartozó személynek minősül, vagy olyan Passzív nem pénzügyi
szervezet, amely egy vagy több, Adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó
személynek minősülő, Ellenőrzést gyakorló személy ellenőrzése alatt áll.

D.

Ellenőrzési eljárások az adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó, Szervezetek
tulajdonában lévő számlák kiszűrésére. A B. pontban említett, Szervezetek
tulajdonában lévő, meglévő számlák esetében az Adatszolgáltatásra kötelezett
pénzügyi intézménynek a következő ellenőrzési eljárásokat kell alkalmaznia annak
megállapítására, hogy a számla tulajdonosa egy vagy több Adatszolgáltatási
kötelezettség alá tartozó személy vagy olyan Passzív nem pénzügyi szervezet-e,
amely egy vagy több, Adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó személynek
minősülő, Ellenőrzést gyakorló személy ellenőrzése alatt áll:
1.

Annak megállapítása, hogy a Szervezet Adatszolgáltatási kötelezettség alá
tartozó személy-e.
a)

HU

Ellenőrizni kell a jogszabályban előírt vagy ügyfélkapcsolati célokból
nyilvántartott adatokat (beleértve a Pénzmosás elleni átvilágítási
eljárások keretében gyűjtött információkat is) annak megállapítása
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céljából, hogy az adatok arra utalnak-e, hogy a Számlatulajdonos
tagállami illetőségű személy. E tekintetben tagállami illetőségre utaló
adatnak tekintendő például a tagállamban található székhely, bejegyzés
helye vagy lakcím.
b)

2.

HU

Ha az adatok arra utalnak, hogy a Számlatulajdonos tagállami illetőségű,
az Adatszolgáltatásra kötelezett pénzügyi intézmény köteles a számlát
Adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó számlaként kezelni, kivéve, ha
a Számlatulajdonos nyilatkozatban közli, vagy az Adatszolgáltatásra
kötelezett pénzügyi intézmény a birtokában lévő vagy nyilvánosan
hozzáférhető adatokat ésszerűen mérlegelve megállapítja, hogy a
Számlatulajdonos nem Adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó
személy.

Annak megállapítása, hogy a Szervezet egy vagy több, Adatszolgáltatási
kötelezettség alá tartozó személynek minősülő, Ellenőrzést gyakorló személy
ellenőrzése alatt álló Passzív nem pénzügyi szervezet-e. Szervezet
tulajdonában lévő, meglévő számlák tulajdonosai esetében (ideértve az
Adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó személynek minősülő Szervezeteket
is) az Adatszolgáltatásra kötelezett pénzügyi intézménynek meg kell
állapítania, hogy a Számlatulajdonos olyan Passzív nem pénzügyi szervezet-e,
amely egy vagy több, Adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó személynek
minősülő, Ellenőrzést gyakorló személy ellenőrzése alatt áll. Amennyiben
bármely olyan Ellenőrzést gyakorló személy, akinek/amelynek valamely
Passzív nem pénzügyi szervezet az ellenőrzése alatt áll, Adatszolgáltatási
kötelezettség alá tartozó személy, a számlát Adatszolgáltatási kötelezettség alá
tartozó számlaként kell kezelni. A mérlegelés során az Adatszolgáltatásra
kötelezett pénzügyi intézménynek az a), b) és c) pontban foglalt iránymutatást
kell követnie a körülményeknek legmegfelelőbb sorrendben.
a)

Annak megállapítása, hogy a Számlatulajdonos Passzív nem pénzügyi
szervezet-e. Annak megállapítása céljából, hogy a Számlatulajdonos
Passzív nem pénzügyi szervezet-e, az Adatszolgáltatásra kötelezett
pénzügyi
intézménynek
nyilatkozatot
kell
beszereznie
a
Számlatulajdonostól annak minősítésére vonatkozóan, kivéve, ha a
birtokában lévő vagy nyilvánosan hozzáférhető adatokat ésszerűen
mérlegelve azt állapítja meg, hogy a Számlatulajdonos Aktív nem
pénzügyi szervezet vagy olyan egyéb, a VIII. szakasz A. 6. b) pontjában
említett Befektetési szervezettől eltérő Pénzügyi intézmény, amely nem
minősül Részt vevő joghatóság pénzügyi intézményének.

b)

A Számlatulajdonos felett Ellenőrzést gyakorló személyek azonosítása. A
Számlatulajdonos felett Ellenőrzést gyakorló személyek azonosítása
céljából az Adatszolgáltatásra kötelezett pénzügyi intézmény
támaszkodhat a Pénzmosás elleni átvilágítási eljárások keretében
összegyűjtött és gondozott adatokra.
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c)

E.

Annak megállapítása, hogy a Passzív nem pénzügyi szervezet felett
Ellenőrzést gyakorló személy Adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó
személy-e. Annak megállapítása céljából, hogy a Passzív nem pénzügyi
szervezet felett Ellenőrzést gyakorló személy Adatszolgáltatási
kötelezettség alá tartozó személy-e, az Adatszolgáltatásra kötelezett
pénzügyi intézmény támaszkodhat:
i.

a Pénzmosás elleni átvilágítási eljárások keretében gyűjtött és
gondozott adatokra azon, egy vagy több Nem pénzügyi szervezet
tulajdonában lévő, Meglévő számlák esetében, amelynek összesített
egyenlege vagy értéke nem haladja meg az 1 000 000 USD-nak
megfelelő, a tagállam nemzeti valutájában kifejezett összeget; vagy

ii.

a Számlatulajdonos vagy az említett Ellenőrzést gyakorló személy
nyilatkozata arról, hogy mely tagállamban vagy egyéb
joghatósággal
rendelkező
területen
rendelkezik
adózási
szempontból illetőséggel.

Az ellenőrzés időzítése és egyéb alkalmazandó eljárások szervezet tulajdonában
lévő, meglévő számlák esetében
1.

Szervezet tulajdonában lévő, azon meglévő számlák ellenőrzését, amelyek
összesített egyenlege vagy értéke 2015. december 31-én nem  haladta 
meg a 250 000 USD-nak megfelelő, a tagállam nemzeti valutájában kifejezett
összeget, de valamely későbbi év december 31-ére már meghaladja azt, az ezen
összeghatár túllépését követő naptári éven belül kell elvégezni.

2.

Ha egy Szervezet tulajdonában lévő, meglévő számlával kapcsolatos
körülményekben olyan változás következik be, melynek eredményeként az
Adatszolgáltatásra kötelezett pénzügyi intézménynek tudomására jut vagy
okkal feltételezheti, hogy a számlához kapcsolódó nyilatkozat vagy más
dokumentáció hibás vagy nem megbízható, akkor az Adatszolgáltatásra
kötelezett pénzügyi intézmény köteles a D. pontban meghatározott eljárásokkal
összhangban újra meghatározni a számla minősítését.

VI. SZAKASZ
SZERVEZET TULAJDONÁBAN LÉVŐ, ÚJ SZÁMLÁK ESETÉBEN ALKALMAZANDÓ
ÁTVILÁGÍTÁSI ELŐÍRÁSOK

A Szervezetek tulajdonában lévő, új számlák közül az Adatszolgáltatási kötelezettség alá
tartozó számlák kiválasztására az alábbi eljárásokat kell alkalmazni:
Ellenőrzési eljárások az adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó, Szervezet tulajdonában
lévő számlák azonosítására. A Szervezetek tulajdonában lévő, új számlák esetében az
Adatszolgáltatásra kötelezett pénzügyi intézménynek a következő ellenőrzési eljárásokat kell
alkalmaznia annak megállapítására, hogy a számla tulajdonosa egy vagy több
Adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó személy vagy olyan Passzív nem pénzügyi
szervezet-e, amely egy vagy több, Adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó személynek
minősülő, Ellenőrzést gyakorló személy ellenőrzése alatt áll:
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1.

2.

HU

Annak megállapítása, hogy a Szervezet Adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó
személy-e.
a)

Nyilatkozat bekérése – amelyre sor kerülhet a számlanyitási dokumentáció
benyújtása keretében is –, mely lehetővé teszi, hogy az Adatszolgáltatásra
kötelezett pénzügyi intézmény megállapítsa a Számlatulajdonos adózási
szempontú illetőségét, valamint hogy a számlanyitáshoz bekért adatok – köztük
a Pénzmosás elleni átvilágítási eljárások keretében összeállított dokumentáció
tartalmának – ésszerű mérlegelése útján ellenőrizze, hogy a nyilatkozat
helytálló-e. Amennyiben a szervezet úgy nyilatkozik, hogy nem rendelkezik
adózási szempontú illetőséggel, az Adatszolgáltatásra kötelezett pénzügyi
intézmény a Számlatulajdonos illetőségének meghatározása céljából alapul
veheti a Szervezet székhelyének címét.

b)

Amennyiben a nyilatkozatban az áll, hogy a Számlatulajdonos tagállami
illetőségű, akkor az Adatszolgáltatásra kötelezett pénzügyi intézmény köteles a
számlát Adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó számlaként kezelni, kivéve,
ha a birtokában lévő vagy nyilvánosan hozzáférhető adatokat ésszerűen
mérlegelve azt állapítja meg, hogy a Számlatulajdonos az adott tagállam
viszonylatában nem Adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó személy.

Annak megállapítása, hogy a Szervezet egy vagy több, Adatszolgáltatási
kötelezettség alá tartozó személynek minősülő, Ellenőrzést gyakorló személy
ellenőrzése alatt álló Passzív nem pénzügyi szervezet-e. A Szervezetek tulajdonában
lévő új számlák tulajdonosai esetében (ideértve az Adatszolgáltatási kötelezettség alá
tartozó személynek minősülő Szervezeteket is) az Adatszolgáltatásra kötelezett
pénzügyi intézménynek meg kell állapítania, hogy a Számlatulajdonos olyan Passzív
nem pénzügyi szervezet-e, amely egy vagy több, Adatszolgáltatási kötelezettség alá
tartozó személynek minősülő, Ellenőrzést gyakorló személy ellenőrzése alatt áll.
Amennyiben az az Ellenőrzést gyakorló személy, akinek/amelynek a Passzív nem
pénzügyi szervezet az ellenőrzése alatt áll, Adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó
személy, a számlát Adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó számlaként kell
kezelni. A mérlegelés során az Adatszolgáltatásra kötelezett pénzügyi intézménynek
az a), b) és c) pontban foglalt iránymutatást kell követnie a körülményeknek
legmegfelelőbb sorrendben.
a)

Annak megállapítása, hogy a Számlatulajdonos Passzív nem pénzügyi
szervezet-e. Annak megállapítása céljából, hogy a Számlatulajdonos Passzív
nem pénzügyi szervezet-e, az Adatszolgáltatásra kötelezett pénzügyi
intézménynek a Számlatulajdonos saját minősítéséről adott nyilatkozatára kell
támaszkodnia, kivéve, ha a birtokában lévő vagy nyilvánosan hozzáférhető
adatokat ésszerűen mérlegelve azt állapítja meg, hogy a Számlatulajdonos
Aktív nem pénzügyi szervezet vagy olyan egyéb, a VIII. szakasz A. 6.
b) pontjában említett Befektetési szervezettől eltérő Pénzügyi intézmény,
amely nem minősül Részt vevő joghatóság pénzügyi intézményének.

b)

A Számlatulajdonos felett Ellenőrzést gyakorló személyek azonosítása. A
Számlatulajdonos felett Ellenőrzést gyakorló személyek azonosítása céljából az
Adatszolgáltatásra kötelezett pénzügyi intézmény támaszkodhat a Pénzmosás
elleni átvilágítási eljárások keretében összegyűjtött és gondozott adatokra.

c)

Annak megállapítása, hogy a Passzív nem pénzügyi szervezet felett Ellenőrzést
gyakorló személy Adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó személy-e. Annak
megállapítása céljából, hogy a Passzív nem pénzügyi szervezet felett
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Ellenőrzést gyakorló személy Adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó
személy-e, az Adatszolgáltatásra kötelezett pénzügyi intézmény támaszkodhat
a Számlatulajdonos vagy az Ellenőrzést gyakorló személy nyilatkozatára.

VII. SZAKASZ
KÜLÖNÖS SZABÁLYOK AZ ÁTVILÁGÍTÁSRA VONATKOZÓAN
A fent leírt átvilágítási eljárások végrehajtásakor a következő szabályokat is alkalmazni kell:
A.

Nyilatkozatok és Bizonyító okiratok felhasználása. Az Adatszolgáltatásra kötelezett
pénzügyi intézmény nem támaszkodhat egy nyilatkozatra vagy Bizonyító okiratra, ha
tudomása van arról, vagy okkal feltételezi, hogy a nyilatkozat vagy a Bizonyító
okirat hibás vagy nem megbízható.

B.

Alternatív eljárások a Visszavásárlási értékkel rendelkező biztosítási szerződések és
a Járadékbiztosítási szerződések egyedi kedvezményezettjeinek, valamint a
Visszavásárlási értékkel rendelkező csoportos biztosítási szerződések és a Csoportos
járadékbiztosítási szerződések kedvezményezettjeinek a Pénzügyi számláira
vonatkozóan. Az Adatszolgáltatásra kötelezett pénzügyi intézmény egy olyan
személyről, aki Visszavásárlási értékkel rendelkező biztosítási szerződés vagy
Járadékbiztosítási
szerződés
haláleseti
juttatásban
részesülő
egyedi
kedvezményezettje (de nem szerződő fél a biztosításban), feltételezheti, hogy nem
Adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó személy, és Pénzügyi számláját
Adatszolgáltatási kötelezettség alá nem tartozó számlaként kezelheti, kivéve, ha
ténylegesen tudomása van arról, vagy okkal feltételezi, hogy a kedvezményezett
Adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó személy. Az Adatszolgáltatásra kötelezett
pénzügyi intézmény okkal feltételezheti, hogy a Visszavásárlási értékkel rendelkező
biztosítási szerződés vagy Járadékbiztosítási szerződés haláleseti juttatásban
részesülő egyedi kedvezményezettje Adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó
személy, ha az Adatszolgáltatásra kötelezett pénzügyi intézmény által gyűjtött, a
kedvezményezettel kapcsolatos adatok a III. szakasz B. pontjában említett utalásokat
tartalmaznak. Ha egy Adatszolgáltatásra kötelezett pénzügyi intézménynek
ténylegesen tudomása van arról, vagy okkal feltételezheti azt, hogy a
kedvezményezett Adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó személy, akkor a
III. szakasz B. pontja alapján kell eljárnia.
Az Adatszolgáltatásra kötelezett pénzügyi intézmény azokat a Pénzügyi számlákat,
amelyek Visszavásárlási értékkel rendelkező csoportos biztosítási szerződésben vagy
Csoportos járadékbiztosítási szerződésben fennálló tagsághoz kapcsolódnak,
mindaddig Adatszolgáltatási kötelezettség alá nem tartozó számlaként kezelheti,
amíg esedékessé nem válik valamely kifizetés a munkavállaló/a biztosítási igazolás
birtokosa vagy a kedvezményezett részére, feltéve, hogy a Visszavásárlási értékkel
rendelkező csoportos biztosítási szerződésben vagy Csoportos járadékbiztosítási
szerződésben fennálló tagsághoz kapcsolódó Pénzügyi számla megfelel az alábbi
követelményeknek:
i.

HU

a Visszavásárlási értékkel rendelkező csoportos biztosítási szerződést, illetve
Csoportos járadékbiztosítási szerződést munkáltató számára bocsátották ki, és a
biztosítottak köre legalább huszonöt főből (biztosítási igazolással
rendelkezők/alkalmazottak) áll;
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ii.

a munkavállalók/a biztosítási igazolások birtokosai jogosultak a tagságukhoz
kapcsolódóan bármely biztosítási összeg átvételére, valamint a munkavállaló
halála esetén kifizetendő juttatás kedvezményezettjeinek megnevezésére; és

iii.

az egyes munkavállalóknak/biztosítási igazolások birtokosainak kifizetendő
összeg mindösszesen nem haladja meg az 1 000 000 USD-nak megfelelő, a
tagállam nemzeti valutájában kifejezett összeget.

A „Visszavásárlási értékkel rendelkező csoportos biztosítási szerződés” olyan
Visszavásárlási értékkel rendelkező biztosítási szerződés, amely i. a valamely
munkáltató, szakmai szövetség, szakszervezet vagy egyéb egyesület vagy csoport
révén összetartozó személyek számára biztosít fedezetet; és ii. a csoport (vagy az
azon belüli tagsági osztály) minden tagja számára egyéni biztosítási díjat számít fel,
amelynek megállapítására az életkor, a nem és az esetleges dohányzási szokások
kivételével az adott csoporttag (vagy azon belüli tagsági osztály) egyéni
egészségügyi jellemzőitől függetlenül kerül sor.
A „Csoportos járadékbiztosítási szerződés” olyan Járadékbiztosítási szerződés,
amelynek kötelezettjei valamely munkáltató, szakmai szövetség, szakszervezet vagy
egyéb egyesület vagy csoport révén összetartozó személyek.
C.

HU

Számlaegyenleg-összesítési és devizaátváltási szabályok.
1.

Magánszemély tulajdonában lévő számlák összesítése. A magánszemélyek
Pénzügyi számlái összesített egyenlegének vagy értékének megállapítása
céljából az Adatszolgáltatásra kötelezett pénzügyi intézmény köteles az általa
vagy valamely Kapcsolt szervezet által vezetett összes Pénzügyi számlát
összesíteni; ez azonban csak azoknak a Pénzügyi számláknak az összesítését
jelenti, amelyek az Adatszolgáltatásra kötelezett pénzügyi intézmény
számítógépes rendszereiben olyan adatelemek alapján, mint például az
ügyfélszám vagy az Adóazonosító szám, összekapcsolhatók egymással,
lehetővé téve a számlaegyenlegek vagy értékek összesítését. Az ebben a
pontban foglalt összesítési követelmények alkalmazása során a közös
tulajdonban lévő Pénzügyi számlák minden egyes tulajdonosához a Pénzügyi
számla teljes egyenlegét, illetve értékét hozzá kell rendelni.

2.

Szervezet tulajdonában lévő számlák összesítése. A Szervezetek Pénzügyi
számlái összesített egyenlegének vagy értékének megállapítása céljából az
Adatszolgáltatásra kötelezett pénzügyi intézmény köteles az általa vagy
valamely Kapcsolt szervezet által vezetett összes Pénzügyi számlát figyelembe
venni; ez azonban csak azoknak a Pénzügyi számláknak az összesítését jelenti,
amelyek az Adatszolgáltatásra kötelezett pénzügyi intézmény számítógépes
rendszereiben olyan adatelemek alapján, mint például az ügyfélszám vagy az
Adóazonosító szám, összekapcsolhatók egymással, lehetővé téve a
számlaegyenlegek vagy értékek összesítését. Az ebben a pontban foglalt
összesítési követelmények alkalmazása során a közös tulajdonban lévő
Pénzügyi számlák minden egyes tulajdonosához a Pénzügyi számla teljes
egyenlegét, illetve értékét hozzá kell rendelni.

3.

Ügyfélkapcsolati felelősökre alkalmazandó különleges összesítési szabály. A
valamely magánszemély tulajdonában lévő Pénzügyi számlák összesített
egyenlegének vagy értékének megállapításakor – annak megállapítása céljából,
hogy a Pénzügyi számla Magas egyenlegű számlának tekintendő-e – az
Adatszolgáltatásra kötelezett pénzügyi intézménynek összesítenie kell
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mindazokat a Pénzügyi számlákat is, amelyekről az ügyfélkapcsolati felelős
tudja vagy okkal feltételezi, hogy azok közvetlenül vagy közvetetten
ugyanazon személy tulajdonát képezik vagy irányítása alatt állnak, vagy
ugyanazon személy hozta azokat létre (kivéve, ha ezt bizalmi minőségében
tette).
4.

A megadott összegekbe a más pénznemekben kifejezett egyenérték is
beleszámítandó. A tagállamok valutáiban kifejezett összegekbe minden esetben
az egyéb pénznemekben kifejezett egyenérték is beleszámítandó, az adott
ország jogában foglalt előírásoknak megfelelően.

VIII. SZAKASZ
FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK
Ezen irányelv alkalmazásában:
A.

HU

Adatszolgáltatásra kötelezett pénzügyi intézmény
1.

„Adatszolgáltatásra kötelezett pénzügyi intézmény”: minden olyan tagállami
Pénzügyi intézmény, amely nem minősül Adatszolgáltatásra nem kötelezett
pénzügyi intézménynek. „Tagállami pénzügyi intézmény”: i. minden olyan
Pénzügyi intézmény, amely tagállami illetőségű, e Pénzügyi intézmények azon
fióktelepei kivételével, amelyek az adott tagállamon kívül találhatók, valamint
ii. a nem tagállami illetőségű Pénzügyi intézmények azon fióktelepei, amelyek
valamely tagállamban találhatók.

2.

„Részt vevő joghatóság pénzügyi intézménye”: i. minden olyan Pénzügyi
intézmény, amely valamely Részt vevő joghatóság illetőségével rendelkezik, e
Pénzügyi intézmények azon fióktelepei kivételével, amelyek az adott Részt
vevő joghatóság területén kívül találhatók, valamint ii. a Részt vevő
joghatóságban illetőséggel nem rendelkező Pénzügyi intézmények azon
fióktelepei, amelyek valamely Részt vevő joghatóságban találhatók.

3.

„Pénzügyi intézmény”: bármely Letétkezelő intézmény, Betéti intézmény,
Befektetési szervezet vagy Meghatározott biztosító.

4.

„Letétkezelő intézmény”: olyan Szervezet, amely üzleti tevékenysége
meghatározó részeként mások számlájára Pénzügyi eszközök tartásával
foglalkozik. Egy Szervezetről akkor tekinthető úgy, hogy üzleti tevékenysége
meghatározó részeként mások számlájára Pénzügyi eszközöket tart, ha a
Szervezet Pénzügyi eszközök tartásából és az ehhez kapcsolódó pénzügyi
szolgáltatásokból származó bruttó bevétele a következő két időtartam közül a
rövidebbik során a Szervezet bruttó bevételének legalább 20 %-a: i. az ennek
megállapítási időpontja szerinti évet megelőző év december 31-ével (vagy a
naptári évvel nem egybeeső számviteli év utolsó napjával) záruló hároméves
időszak; vagy ii. a Szervezet fennállásának ideje.

5.

„Betéti intézmény”: olyan Szervezet, amely szokásos banki vagy ahhoz
hasonló üzleti tevékenysége részeként betéteket fogad el.
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6.

„Befektetési szervezet”: olyan Szervezet,
a)

b)

amelynek üzleti tevékenységét elsősorban az alkotja, hogy ügyfelei
részére vagy megbízásából az alábbi egy vagy több tevékenységet, illetve
műveletet végzi:
i.

kereskedés pénzpiaci eszközökkel (csekk, váltó, letéti jegy,
származtatott eszközök, stb.), külföldi devizával, árfolyam-,
kamatláb- és indexalapú instrumentumokkal, átruházható
értékpapírokkal; vagy árutőzsdei határidős ügyletek kötése;

ii.

egyéni vagy csoportos portfóliókezelés; vagy

iii.

megbízás alapján pénzügyi eszközökbe való egyéb befektetés,
illetve azok gondozása vagy kezelése; vagy

amelynek bruttó bevétele elsősorban Pénzügyi eszközökbe való
befektetésből, újrabefektetésből, illetve azokkal való kereskedésből
származik, feltéve, hogy a Szervezet egy olyan másik Szervezet
irányítása alatt áll, amely Betéti intézmény, Letétkezelő intézmény,
Meghatározott biztosító vagy az A. 6. a) pontban említett Befektetési
szervezet.

Egy Szervezetről akkor tekinthető úgy, hogy üzleti tevékenységét elsősorban
az A. 6. a) pontban említett egy vagy több tevékenység alkotja, illetve
az A. 6. b) pont alkalmazásában egy Szervezet bruttó bevétele akkor tekinthető
úgy, hogy elsősorban Pénzügyi eszközökbe való befektetésből,
újrabefektetésből, illetve azokkal való kereskedésből származik, ha a
Szervezetnek az érintett tevékenységekből származó bruttó bevétele a
következő két időszak közül a rövidebbik során keletkező teljes bruttó
bevételének legalább az 50 %-át teszi ki: i. az ennek megállapítási időpontja
szerinti évet megelőző év december 31-ével záruló hároméves időszak; vagy ii.
a Szervezet fennállásának ideje. A „Befektetési szervezet” fogalma nem
foglalja magában azokat a Szervezeteket, amelyek Aktív nem pénzügyi
szervezetek, ha azok a D. 8. d) -–g) pontokban foglalt bármely feltételnek
megfelelnek.
Ezt a pontot a „Pénzügyi intézmény” fogalommeghatározására vonatkozóan a
Pénzügyi Akció Munkacsoport ajánlásaiban foglalt hasonló rendelkezésekkel
összhangban kell értelmezni.
7.

HU

A „Pénzügyi eszköz” fogalma magában foglalja az értékpapírokat (például:
részvények egy vállalkozásban; tulajdonosi vagy tényleges tulajdoni részesedés
valamely széles tulajdonosi körrel rendelkező, illetve tőzsdén jegyzett
gazdasági társulásban vagy vagyonkezelői alapban; váltó, kötvény, illetve
egyéb hitelviszonyt megtestesítő instrumentumok), a gazdasági társulásokban
fennálló részesedéseket, az árutőzsdei ügyleteket, a swapügyleteket (például:
kamatláb-csereügyletek,
deviza-csereügyletek,
bázisswap-ügyletek,
kamatplafon- és kamatpadlóügyletek, árutőzsdei csereügyletek, részvényalapú
és részvényindex-alapú swapügyletek és egyéb, ezekhez hasonló
megállapodások),
Biztosítási
szerződéseket
vagy járadékbiztosítási
szerződéseket, továbbá az értékpapírokban, gazdasági társulásokban,
árutőzsdei ügyletekben, csereügyletekben, illetve Biztosítási szerződésekben
vagy Járadékbiztosítási szerződésekben fennálló bárminemű érdekeltséget
(ideértve a tőzsdei vagy tőzsdén kívüli határidős ügyleteket vagy opciókat is).
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A „Pénzügyi eszköz” fogalma nem foglalja magában az ingatlanban fennálló
nem adósságjellegű, közvetlen érdekeltséget.
8.

B.

„Meghatározott biztosító”: olyan Szervezet, amely biztosítóként (vagy egy
biztosító holdingtársaságaként) Visszavásárlási értékkel rendelkező biztosítási
szerződést vagy Járadékbiztosítási szerződést bocsát ki vagy ilyen szerződés
keretében kifizetési kötelezettséggel tartozik.

Adatszolgáltatásra nem kötelezett pénzügyi intézmény
1.

2.

„Adatszolgáltatásra nem kötelezett pénzügyi intézmény”: az a pénzügyi
intézmény, amely:
a)

Államigazgatási szerv, Nemzetközi szervezet vagy Központi bank,
kivéve azon kifizetések viszonylatában, amelyek alapját olyan jellegű
kereskedelmi-pénzügyi tevékenységből fakadó kötelezettség képezi,
amilyen tevékenységet a Meghatározott biztosítók, a Letétkezelő
intézmények, illetve a Betéti intézmények folytatnak;

b)

széles járulékfizetői körrel rendelkező nyugdíjalap; Szűk járulékfizetői
körrel rendelkező nyugdíjalap; Államigazgatási szerv, Nemzetközi
szervezet vagy Központi bank nyugdíjalapja; vagy Minősített hitelkártyakibocsátó;

c)

minden egyéb olyan Szervezet, amellyel összefüggésben csekély az
adókijátszás kockázata, és amely a B. 1. a) és b) pontjában ismertetett
Szervezetekéhez alapvetően hasonló jellemzőkkel rendelkezik, valamint
amely szerepel az Adatszolgáltatásra nem kötelezett pénzügyi
intézményeknek a 8. cikk (7) bekezdésében említett jegyzékében, feltéve,
hogy az említett Szervezet Adatszolgáltatásra nem kötelezett pénzügyi
intézményként való minősítése nem ellentétes ezen irányelv céljaival;

d)

Adatszolgáltatási kötelezettség alá nem tartozó kollektív befektetési
eszköz; vagy

e)

vagyonkezelői alap, amennyiben vagyonkezelője Adatszolgáltatásra
kötelezett pénzügyi intézmény, amely az I. szakasz alapján
adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó minden adatot bejelent, az alap
valamennyi Adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó számlája
tekintetében.

„Államigazgatási szerv”: tagállam vagy egyéb joghatósággal rendelkező terület
kormánya, tagállam vagy egyéb joghatósággal rendelkező terület valamely
politikai alegysége (amely – az egyértelműség kedvéért – lehet többek között
állam, tartomány, megye vagy település), vagy teljes mértékben a tagállam, az
egyéb joghatósággal rendelkező terület vagy az előzőekben említett egy vagy
több (önmagában is Államigazgatási szervnek minősülő) valamely politikai
egység tulajdonában álló hivatal vagy szerv. Ez a kategória a tagállam vagy
egyéb joghatósággal rendelkező terület szerves részeit, ellenőrzött szervezeteit
és politikai alegységeit foglalja magában.
a)

HU

Valamely tagállam vagy egyéb joghatósággal rendelkező terület „szerves
része” minden olyan személy, szervezet, hivatal, iroda, alap, szerv vagy
egyéb szervezeti egység – megnevezésétől függetlenül –, amely az adott
tagállam, illetve egyéb joghatósággal rendelkező terület kormányzó
hatóságának minősül. A kormányzó hatóság nettó bevételét a saját, vagy

17

HU

az adott tagállam vagy egyéb joghatósággal rendelkező terület más
számláin kell jóváírni, és az semmilyen részben nem kerülhet
magánszemélyhez. Nem minősül a tagállam vagy egyéb joghatóság
szerves részének az a természetes személy, aki uralkodó, tisztviselő vagy
ügyintéző, de mint magánszemély jár el.
b)

c)

i.

teljes mértékben egy vagy több Államigazgatási szerv tulajdonában
és irányítása alatt áll, akár közvetlenül, akár egy vagy több
ellenőrzött szervezeten keresztül;

ii.

nettó bevételét a saját számláján vagy egy vagy több
Államigazgatási szerv számláján írják jóvá, és az semmilyen
részben nem kerülhet magánszemélyhez; továbbá

iii.

megszűnése esetén a vagyona egy vagy több Államigazgatási
szervre száll át.

A bevétel a fentiek alkalmazásában nem tekintendő úgy, hogy
magánszemélyhez került, ha az adott személy valamely kormányzati
program célzott kedvezményezettje, és a program tevékenységeire a
közjólét érdekében, a köz szolgálatában kerül sor, vagy azok a
kormányzati igazgatás valamelyik funkciójához kapcsolódnak.
Ugyanakkor, amennyiben a bevétel valamely Államigazgatási szervnek
egy kereskedelmi jellegű tevékenység – például magánszemélyek
számára pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó kereskedelmi banki
tevékenység – folytatására való felhasználása révén keletkezett, akkor azt
magánszemélyhez került bevételnek kell tekinteni.

3.

„Nemzetközi szervezet”: bármely nemzetközi szervezet és annak hivatalai,
illetve szervei, amennyiben teljes mértékben a nemzetközi szervezet
tulajdonában állnak. Ez a kategória magában foglal minden olyan kormányközi
szervezetet (a nemzetek feletti szervezeteket is), i. amelyet elsősorban
kormányok alkotnak; ii. amely a tagállammal székhely-megállapodást vagy
lényegét tekintve ahhoz hasonló megállapodást kötött; és iii. amelynek bevétele
nem kerül magánszemélyhez.

4.

„Központi bank”: az az intézmény, amely jogszabály vagy állami intézkedés
értelmében a tagállam kormányától eltérő azon legfőbb hatóság, amely
fizetőeszközként forgalomba kerülő eszközöket bocsát ki. A Központi banknak
részét képezheti olyan szerv, amely elkülönül a tagállam kormányától,
függetlenül attól, hogy az részben vagy egészben a tagállam tulajdonában áll-e.

5.

„Széles járulékfizetői körrel rendelkező nyugdíjalap”: olyan alap, amely abból
a célból jött létre, hogy öregségi nyugdíjat, rokkantsági ellátást vagy haláleseti
juttatásokat, vagy ezek valamely kombinációját biztosítsa olyan
kedvezményezettek számára, akik egy vagy több munkáltatónak jelenlegi vagy
korábbi munkavállalói – vagy az ilyen munkavállalók által kijelölt személyek
számára –, az általuk nyújtott szolgáltatások ellentételezéseképpen, feltéve,
hogy az alap:
a)

HU

„Ellenőrzött szervezet”: olyan Szervezet, amely formailag elkülönül a
tagállamtól vagy az egyéb joghatósággal rendelkező területtől, vagy
egyéb módon külön jogi személynek minősül, feltéve, hogy:

nem rendelkezik olyan kedvezményezettel, aki egyedül jogosult az alap
vagyonának több mint 5 %-ára;
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6.

HU

b)

állami szabályozás alá tartozik
adóhatóságok részére; valamint

és

adatszolgáltatást

c)

az alábbi követelmények közül legalább egynek megfelel:

teljesít

az

i.

az alap általánosan mentesül a befektetésből származó jövedelem
utáni adózás alól, vagy az ilyen jövedelemre az előtakarékossági
vagy egyéb nyugdíjrendszeri minősítéséből adódóan halasztott
vagy csökkentett kulcsú adózás vonatkozik;

ii.

az alapba érkező járulékbefizetések legalább 50 %-a (a B. 5. B. 6.
és B. 7. pontban említett más rendszerekből vagy a
C. 17. a) pontban említett nyugdíj-előtakarékossági és egyéb
nyugdíjszámlákról áthozott eszközök kivételével) a munkáltatóktól
származik;

iii.

az alapból történő kifizetések vagy kivonások csak a nyugdíjba
vonulással, fogyatékossággal vagy halálesettel kapcsolatos
bizonyos események bekövetkezése esetén engedélyezettek (kivéve
a B. 5., B. 6. és B. 7. pontban említett más nyugdíjalapokba vagy a
C. 17. a) pontban említett nyugdíj-előtakarékossági és egyéb
nyugdíjszámlákra való átvitelekkel kapcsolatos kifizetéseket), vagy
az ilyen események bekövetkezése előtt végrehajtott kifizetéseket,
illetve kivonásokat szankciókkal sújtják;

iv.

az alapba történő munkavállalói járulékbefizetés (bizonyos
megengedett pótlólagos járulékbefizetések kivételével) a
munkavállaló által megkeresett jövedelem függvényében
korlátozott vagy évente nem haladhatja meg az 50 000 USD-nak
megfelelő, a tagállam nemzeti valutájában kifejezett összeget, a
VII. szakasz C. pontjában meghatározott számlaösszesítési és
deviza-átváltási szabályok alkalmazásával.

„Szűk járulékfizetői körrel rendelkező nyugdíjalap”: olyan alap, amely abból a
célból jött létre, hogy öregségi nyugdíjat, rokkantsági ellátást vagy haláleseti
juttatásokat biztosítson olyan kedvezményezettek számára, akik egy vagy több
munkáltatónak jelenlegi vagy korábbi munkavállalói – vagy az ilyen
munkavállalók által kijelölt személyek számára –, az általuk nyújtott
szolgáltatások ellentételezéseképpen, feltéve, hogy:
a)

az alapnak kevesebb mint 50 résztvevője van;

b)

az alapot egy vagy több olyan munkáltató támogatja, amely nem
Befektetési szervezet vagy Passzív nem pénzügyi szervezet;

c)

az alapba történő munkavállalói és munkáltatói járulékbefizetések
(a C. 17. a) pontban említett nyugdíj-előtakarékossági és egyéb
nyugdíjszámlákról áthozott eszközök kivételével) a munkavállaló által
megkeresett jövedelem és ellentételezés függvényében külön-külön
korlátozottak;

d)

a nem az alap székhelye szerinti tagállami illetőségű résztvevők az alap
eszközeiből legfeljebb 20 %-ra jogosultak; és

e)

az alap állami szabályozás alá tartozik és adatszolgáltatást teljesít az
adóhatóságok felé.
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7.

„Államigazgatási szerv, nemzetközi szervezet vagy központi bank
nyugdíjalapja”: valamely Államigazgatási szerv, Nemzetközi szervezet vagy
Központi bank által azzal a céllal létrehozott alap, hogy öregségi nyugdíjat,
rokkantsági ellátást vagy haláleseti juttatásokat biztosítson olyan
kedvezményezettek vagy résztvevők számára, akik jelenlegi vagy korábbi
munkavállalóik – vagy ilyen munkavállalók által kijelölt személyek –, vagy
nem jelenlegi vagy korábbi munkavállalóik ugyan, de a számukra biztosított
ellátások az e kedvezményezettek vagy résztvevők által az Államigazgatási
szerv, Nemzetközi szervezet vagy Központi bank számára nyújtott személyes
szolgáltatások ellentételezésére szolgálnak.

8.

„Minősített hitelkártya-kibocsátó”: olyan Pénzügyi intézmény, amely megfelel
az alábbi követelményeknek:

9.

C.

a)

pusztán azért minősül Pénzügyi intézménynek, mert olyan hitelkártyakibocsátó, amely csak olyan módon fogad el betéteket, hogy amennyiben
az ügyfél a kártya esedékes egyenlegét túllépő befizetést hajt végre, a
túlfizetést nem térítik vissza azonnal számára; és

b)

a Pénzügyi intézmény 2016. január 1-jétől vagy korábbi időponttól
kezdődően olyan üzletpolitikákat és eljárásokat alkalmaz, amelyekkel
vagy megelőzhető, hogy az ügyfelek a fizetési kötelezettségüket többel,
mint 50 000 USD-nak megfelelő, a tagállam nemzeti valutájában
kifejezett összeggel meghaladó túlfizetést teljesítsenek, vagy biztosítható,
hogy a fizetési kötelezettségüket az említett összegnél többel meghaladó
túlfizetést teljesítő ügyfelek 60 napon belül visszakapják a túlfizetett
összeget – minden esetben alkalmazva a VII. szakasz C. pontjában
meghatározott számlaösszesítési és devizaátváltási szabályokat. Az
esetleges túlfizetés összegének meghatározásakor a díjvitákból eredő
pozitív egyenlegeket nem, az áruvisszaküldésből eredő pozitív
egyenlegeket viszont figyelembe kell venni.

„Adatszolgáltatási kötelezettség alá nem tartozó kollektív befektetési eszköz”:
olyan kollektív befektetési eszközként szabályozott Befektetési szervezet,
amelynek esetében a befektetési eszközben fennálló minden érdekeltség olyan
magánszemélyek vagy Szervezetek birtokában van, vagy mások olyan
magánszemélyek vagy Szervezetek révén tartják azokat a befektetési
eszközben, akik vagy amelyek nem Adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó
személyek; nem tartoznak ugyanakkor ide az Adatszolgáltatási kötelezettség
alá tartozó személynek minősülő, Ellenőrzést gyakorló személyek ellenőrzése
alatt álló Passzív nem pénzügyi szervezetek.

Pénzügyi számla
1.

„Pénzügyi számla”: valamely Pénzügyi intézménynél vezetett számla, amely
egyrészt egy Betétszámlából áll, másrészt egy Letéti számlából, harmadrészt
pedig:
a)

HU

Befektetési szervezet esetében valamilyen, a Pénzügyi intézményben
fennálló sajáttőke-részesedést vagy azzal szembeni hitelviszonyt
megtestesítő eszközből. Ugyanakkor a „Pénzügyi számla” nem
tartalmazhat olyan Szervezetben fennálló sajáttőke-részesedést vagy
azzal szembeni hitelviszonyt megtestesítő eszközt, amely pusztán azért
minősül Befektetési szervezetnek, mert az e Szervezettől eltérő egyéb
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Pénzügyi intézménynél az ügyfél nevében elhelyezett Pénzügyi
eszközökkel kapcsolatos beruházási, kezelési és ügyintézési műveletek
céljából i. befektetési tanácsadói szolgáltatásokat nyújt az ügyfél részére
és eljár az ügyfél megbízásából, vagy ii. portfóliókezelési
szolgáltatásokat nyújt az ügyfél részére és eljár az ügyfél megbízásából;
b)

a C. 1. a) pontban említetteken kívüli Pénzügyi intézmény esetében
valamely abban fennálló sajáttőke-részesedésből vagy azzal szembeni
hitelviszonyt megtestesítő eszközből, amennyiben az adott eszköztípus
alkalmazásának célja az I. szakaszban foglalt adatszolgáltatási
kötelezettség elkerülése volt; valamint

c)

egy olyan, Visszavásárlási értékkel rendelkező biztosítási szerződésből
vagy Járadékbiztosítási szerződésből, amelyet Pénzügyi intézmény
bocsátott ki vagy tart fenn, az olyan nem befektetéshez kötött, nem
átruházható azonnali életjáradék-szerződések kivételével, amelyeket
magánszemély részére bocsátanak ki, és amelyek Adatszolgáltatási
kötelezettség alá nem tartozó pénzügyi számlára teljesített
öregséginyugdíj- vagy rokkantsági jogosultság készpénzre váltására
szolgálnak.
A „Pénzügyi számla” fogalma nem foglalja magában az
Adatszolgáltatási kötelezettség alá nem tartozó számlának minősülő
számlákat.

HU

2.

»Betétszámla«: minden olyan kereskedelmi számla, csekkszámla,
takarékszámla, lekötött betét, takarékszámla, illetve minden olyan számla,
amelyet letéti jegy, megtakarítási igazolás, befektetési igazolás, adósságról
szóló igazolás vagy bármilyen olyan hasonló instrumentum igazol, amelyet a
Pénzügyi intézmény vezet szokásos banki vagy egyéb hasonló tevékenysége
keretében. Szintén Betétszámlának minősül, amikor egy biztosító valamely
összeget garantált befektetési szerződés vagy egyéb hasonló, kamat fizetésére
vagy jóváírására vonatkozó megállapodás alapján tart az ügyfél számára.

3.

„Letéti számla”: olyan (Biztosítási szerződésektől és Járadékbiztosítási
szerződésektől eltérő) számla, amely egy vagy több Pénzügyi eszköz valamely
harmadik személy javára való tartására szolgál.

4.

„Sajáttőke-részesedés”: Pénzügyi intézménynek minősülő gazdasági társulás
esetében a gazdasági társulásban fennálló tőke- vagy nyereségrészesedés.
Pénzügyi intézménynek minősülő vagyonkezelői alap esetében a Sajáttőkerészesedés tulajdonosának kell tekinteni az alap teljes vagy részvagyonának
vagyonrendelőjét vagy kedvezményezettjét, vagy bármely más természetes
személyt, aki az alap felett a tényleges végső ellenőrzést gyakorolja. Az
Adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó személyt abban az esetben kell
vagyonkezelői alap kedvezményezettjének tekinteni, ha jogosult arra, hogy
közvetlenül vagy közvetetten (például meghatalmazotton keresztül) kötelező
juttatást kapjon az alaptól, illetve ha közvetlenül vagy közvetetten
diszkrecionális juttatást kaphat az alaptól.

5.

„Biztosítási szerződés”: olyan szerződés (a Járadékbiztosítási szerződés
kivételével), amelynek alapján a kibocsátó vállalja, hogy halálesettel,
megbetegedéssel, balesettel, illetve felelősségi vagy vagyoni kockázattal járó
meghatározott biztosítási esemény bekövetkezése esetén kifizet egy összeget.
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6.

„Járadékbiztosítási szerződés”: olyan szerződés, amelynek alapján a kibocsátó
vállalja, hogy kifizetéseket teljesít egy olyan időtartam során, amelyet részben
vagy egészben egy vagy több egyén várható élettartama alapján határoznak
meg. Ide tartoznak azok a szerződések is, amelyek azon tagállam vagy más
joghatósággal rendelkező terület joga, szabályozása vagy gyakorlata szerint,
amelyben a szerződést kibocsátották, járadékbiztosítási szerződésnek
minősülnek, és amelyeknek alapján a kibocsátó vállalja, hogy többéves
időtartam során kifizetéseket teljesít.

7.

„Visszavásárlási értékkel rendelkező biztosítási szerződés”: olyan Biztosítási
szerződés (a két biztosító között megkötött, kártérítés-viszontbiztosítási
szerződés kivételével), amely Visszavásárlási értékkel rendelkezik.

8.

„Visszavásárlási érték”: a következő két érték közül a nagyobbik: i. az az
összeg, amelyre a biztosításikötvény-tulajdonos a biztosítási szerződés
visszavásárlása vagy megszüntetése esetén jogosult (a visszavásárlás „árának”
vagy a kötvénykölcsön értékének levonása nélkül kalkulálva), illetve ii. az az
összeg, amelyet a biztosításikötvény-tulajdonos a biztosítási szerződés
keretében vagy arra tekintettel kölcsönként felvehet. Az előzőektől függetlenül
a „Visszavásárlási érték” nem tartalmazza a Biztosítási szerződés keretén belül
kifizetendő következő összegeket:

9.

a)

a kizárólag az életbiztosítási szerződésben biztosított egyén halála esetén
kifizetendő összeg;

b)

a személyi sérülés vagy betegség alapján teljesített kifizetés vagy más, a
biztosított kockázat bekövetkezéséből fakadó gazdasági károkat fedező
kártérítési szolgáltatás;

c)

a Biztosítási szerződés (befektetési egységekhez kötött életbiztosítási
szerződés vagy járadékbiztosítási szerződés kivételével) alapján
korábban megfizetett biztosítási díj visszatérítése (levonva a biztosítási
díjak költségeit, függetlenül attól, hogy azok ténylegesen felmerültek-e),
amire a kötvény felmondása vagy megszüntetése miatt, a kockázati
kitettségnek a biztosítási szerződés időtartama során bekövetkező
csökkenése miatt, illetve a biztosítási díjjal kapcsolatos könyvelési vagy
egyéb hasonló hibák miatt került sor;

d)

a biztosításikötvény-tulajdonosnak kifizetett nyereségrészesedés (a
megszűnéskori nyereségkifizetés kivételével), feltéve, hogy a
nyereségrészesedés olyan Biztosítási szerződéshez kapcsolódik,
amelynek alapján kizárólag a C. 8. b) pontban meghatározott juttatások
kifizetésére kerülhet sor; vagy

e)

biztosításidíj-előleg vagy biztosításidíj-letét visszatérítése olyan
Biztosítási szerződéshez kapcsolódóan, amelynek biztosítási díja
legalább évente fizetendő, feltéve, hogy a biztosításidíj-előleg vagy
biztosításidíj-letét összege nem haladja meg a szerződés értelmében
fizetendő következő éves díjat.

„Meglévő számla”:
a)

HU

adatszolgáltatásra
kötelezett
pénzügyi
intézménynél
2015. december 31-én már meglévő Pénzügyi számla;
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b)
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bármely Számlatulajdonos bármely Pénzügyi számlája, a számlanyitás
dátumától függetlenül, amennyiben:
i.

a Számlatulajdonosnak ugyanannál az Adatszolgáltatásra kötelezett
pénzügyi intézménynél (vagy az Adatszolgáltatásra kötelezett
pénzügyi intézmény tagállamával azonos tagállamban lévő
Kapcsolt szervezetnél) már van olyan Pénzügyi számlája, amely a
C. 9. a) pont értelmében Meglévő számlának minősül;

ii.

az Adatszolgáltatásra kötelezett pénzügyi intézmény (illetve adott
esetben az Adatszolgáltatásra kötelezett pénzügyi intézmény
tagállamával azonos tagállamban lévő Kapcsolt szervezet) mind a
VII.
szakasz
A. pontjában
meghatározott
adatszerzési
követelmények teljesítése szempontjából, mind pedig bármelyik
Pénzügyi számla egyenlegének vagy értékének a számlaküszöbérték alkalmazása céljából történő meghatározása
szempontjából egyetlen Pénzügyi számlaként kezeli mindkét fent
említett pénzügyi számlát és a Számlatulajdonos minden egyéb, a
b) pont értelmében Meglévő számlának minősülő Pénzügyi
számláját;

iii.

olyan Pénzügyi számla esetében, amelyre vonatkozóan el kell
végezni a Pénzmosás elleni átvilágítási eljárásokat, az
Adatszolgáltatásra kötelezett pénzügyi intézmény a C. 9. a) pont
szerinti Meglévő számlára vonatkozóan elvégzett átvilágítási
eljárásokra hagyatkozva is eleget tehet a Pénzmosás elleni
átvilágítási követelményeknek; és

iv.

a Pénzügyi számla nyitása nem kívánja meg, hogy a
Számlatulajdonos – az ezen irányelv alkalmazásában közlendő
adatokon túl – új, kiegészítő vagy módosított ügyfél-információkat
adjon meg.

10.

„Új számla”: olyan, Adatszolgáltatásra kötelezett pénzügyi intézménynél
vezetett, 2016. január 1-jén vagy azt követően nyitott Pénzügyi számla, amely
nem minősül Meglévő számlának a C. 9. b) pont értelmében.

11.

„Magánszemély tulajdonában lévő meglévő számla”: olyan Meglévő számla,
amelynek Számlatulajdonosa egy vagy több magánszemély.

12.

„Magánszemély tulajdonában lévő új számla”: olyan Új számla, amelynek
Számlatulajdonosa egy vagy több magánszemély.

13.

„Szervezet tulajdonában lévő meglévő számla”: olyan Meglévő számla,
amelynek Számlatulajdonosa egy vagy több szervezet.

14.

„Alacsony egyenlegű számla”: olyan, Magánszemély tulajdonában lévő
meglévő számla, amelynek összesített
egyenlege vagy értéke
2015. december 31-én nem  haladta  meg az 1 000 000 USD-nak
megfelelő, a tagállam nemzeti valutájában kifejezett összeget.

15.

„Magas egyenlegű számla”: olyan, Magánszemély tulajdonában lévő meglévő
számla, amelynek összesített egyenlege vagy értéke 2015. december 31-én
vagy azt követően bármely év december 31-én meghaladja az 1 000 000 USDnak megfelelő, a tagállam nemzeti valutájában kifejezett összeget.
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16.

„Szervezet tulajdonában lévő új számla”: olyan Új számla, amelynek
Számlatulajdonosa egy vagy több szervezet.

17.

„Adatszolgáltatási kötelezettség alá nem tartozó számla”: a következő számlák
valamelyike:
a)

olyan nyugdíjszámla, amely megfelel az alábbi követelményeknek:
i.

az egyéni öregséginyugdíj-számlákra vonatkozó szabályok hatálya
alá tartozik, vagy olyan elismert vagy szabályozott nyugdíjrendszer
része, amelynek célja nyugdíj, illetve egyéb ellátások biztosítása
(beleértve a rokkantsági és az özvegyi, illetve árvaellátást is);

ii.

a számlához adókedvezmény kapcsolódik (például a számlára
történő befizetések, amelyek egyébként adókötelesek lennének,
levonhatók a Számlatulajdonos bruttó jövedelméből vagy abba nem
beszámítandók, vagy azok után alacsonyabb adókulccsal kell
adózni, illetve a számlából származó befektetési jövedelem után
halasztottan vagy alacsonyabb adókulccsal kell adózni);

iii.

a számlával összefüggésben az adóhatóság
adatszolgáltatási kötelezettség áll fenn;

iv.

a kifizetések feltétele meghatározott nyugdíjkorhatár elérése,
rokkantság vagy haláleset, illetve az e meghatározott események
bekövetkezését megelőzően történő kifizetésekre szankciót kell
alkalmazni; és

v.

vagy i. az éves befizetések felső határa egy 50 000 USD-nak
megfelelő, a tagállam nemzeti valutájában kifejezett összeg vagy
annál kevesebb, vagy pedig ii. a teljes élettartam során teljesíthető
összbefizetés felső határa egy 1 000 000 USD-nak megfelelő, a
tagállam nemzeti valutájában kifejezett összeg vagy annál
kevesebb – minden esetben alkalmazva a VII. szakasz C. pontjában
meghatározott számlaösszesítési és devizaátváltási szabályokat.

részére

való

Azokat a Pénzügyi számlákat, amelyek egyébként megfelelnek a
C. 17. a) pont v. alpontjában meghatározott követelményeknek, nem kell
az említett követelményeknek nem megfelelőknek tekinteni pusztán
azért, mert azokra vagyoni vagy pénzeszközök utalhatók át egy vagy
több, a C. 17. a) vagy b) pont követelményeit teljesítő Pénzügyi
számláról, illetve egy vagy több, a B. 5, B. 6 és B. 7. pont bármelyikében
foglalt követelményeket teljesítő nyugdíjalapból;
b)

HU

olyan számla, amely megfelel az alábbi követelményeknek:
i.

vagy a nyugdíj-előtakarékosságtól eltérő célú befektetési
eszközökre vonatkozó szabályozás hatálya alá tartozik, és valamely
szabályozott értékpapírpiacon rendszeresen kereskednek vele, vagy
pedig a nyugdíj-előtakarékosságtól eltérő célú megtakarítási
eszközökre vonatkozó szabályozás hatálya alá tartozik;

ii.

a számlához adókedvezmény kapcsolódik (például a számlára
történő befizetések, amelyek egyébként adókötelesek lennének,
levonhatók a Számlatulajdonos bruttó jövedelméből vagy abba nem
beszámítandók, vagy azok után alacsonyabb adókulccsal kell
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adózni, illetve a számlából származó befektetési jövedelem után
halasztottan vagy alacsonyabb adókulccsal kell adózni);
iii.

a kifizetések feltétele a befektetési vagy megtakarítási számla
céljához (például oktatási vagy egészségügyi juttatások
nyújtásához) kapcsolódóan meghatározott kritériumok teljesülése,
illetve az e kritériumok teljesülését megelőzően történő kifizetés
esetén szankciót kell alkalmazni; és

iv.

az éves befizetések felső határa egy 50 000 USD-nak megfelelő, a
tagállam nemzeti valutájában kifejezett összeg vagy annál
kevesebb – a VII. szakasz C. pontjában meghatározott
számlaösszesítési és devizaátváltási szabályokat alkalmazva.

Azokat a Pénzügyi számlákat, amelyek egyébként megfelelnek a
C. 17. b) pont iv. alpontjában meghatározott követelményeknek, nem kell
az említett követelményeknek nem megfelelőknek tekinteni pusztán
azért, mert azokra vagyoni vagy pénzeszközök utalhatók át egy vagy
több, a C. 17. a) vagy b) pont követelményeit teljesítő Pénzügyi
számláról, illetve egy vagy több, a B. 5, B. 6 és B. 7. pont bármelyikében
foglalt követelményeket teljesítő nyugdíjalapból;
c)

olyan életbiztosítási szerződés, amelynek fedezeti időszaka véget ér,
mielőtt a biztosított magánszemély betölti a 90. életévét, feltéve, hogy a
szerződés megfelel az alábbi követelményeknek:
i.

az idő előrehaladtával nem csökkenő, rendszeres biztosítási díj
legalább évente fizetendő a szerződés fennállása alatt vagy addig,
amíg a biztosított be nem tölti a 90. életévét – e két időtartam közül
a rövidebbet figyelembe véve;

ii.

a szerződésnek nincs olyan szerződési értéke, amelyhez valamely
személy hozzáférhet (kivét, hitel útján vagy más módon) a
szerződés megszüntetése nélkül;

iii.

a szerződés felmondása vagy megszüntetése esetén fizetendő
összeg (kivéve a halálesethez kapcsolódó ellátást) nem haladhatja
meg a szerződés alapján fizetett biztosítási díjak összegét, levonva
abból a szerződés fennállásának időszakára vagy időszakaira
számított, elhalálozással, betegséggel és egyéb kiadásokkal
kapcsolatos költségek összegét (függetlenül attól, hogy azok
ténylegesen felmerültek-e) és a szerződés felmondása vagy
megszüntetése előtt kifizetett bármely összeget; és

iv.

a szerződés átruházása esetén ahhoz új tulajdonosa nem
ellenszolgáltatás fejében jutott;

d)

kizárólag hagyatékhoz kapcsolódó számla, ha a számlával kapcsolatos
dokumentáció tartalmazza az elhunyt végrendeletének vagy a halotti
anyakönyvi kivonatának másolatát;

e)

a következők közül bármelyikkel összefüggésben létrehozott számla:
i.

HU

bírósági végzés vagy ítélet;
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ii.

f)
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ingatlan vagy személyes vagyontárgy eladása, cseréje vagy
bérbeadása, feltéve, hogy a számla megfelel az alábbi
követelményeknek:
–

a számlára kizárólag a következők kerülnek: olyan összegű
foglaló, előleg vagy letét, amely elegendő az ügylethez
közvetlenül kapcsolódó kötelezettség teljesítéséhez, vagy
hasonló befizetés, illetve olyan Pénzügyi eszköz, amelyet az
ingatlan vagy vagyontárgy eladásához, cseréjéhez vagy
lízingjéhez kapcsolódóan helyeznek a számlára,

–

a számlát kizárólag azért hozták létre és arra használják, hogy
biztosítsa a vásárlónak az ingatlan vagy vagyontárgy
vételárának
kifizetéséhez
kapcsolódó
kötelezettsége
teljesítését, az eladó bármely függő kötelezettségének
kifizetését, vagy a bérleti szerződésnek megfelelően a
lízingelt ingatlanhoz vagy vagyontárgyhoz kapcsolódó
bármely kárból eredő kártérítési kötelezettségnek a bérbeadó
vagy a bérlő általi teljesítését,

–

a számlán lévő eszközöket, ideértve az azokon keletkezett
jövedelmet is, a vásárló, az eladó, a bérbeadó vagy a bérlő
javára való kifizetésre vagy más módon való jóváírásra
szánják (ideértve az említett személyek kötelezettségeinek
teljesítését is), amikor az ingatlan vagy vagyontárgy
eladására, cseréjére vagy a lízingszerződés felmondására sor
kerül, vagy amikor a lízingszerződés megszűnik,

–

a számla nem tőkeáttételes kereskedési számla vagy hasonló
számla, amelyet egy Pénzügyi eszköz eladásával vagy
cseréjével kapcsolatban hoztak létre, és

–

a számla nem kapcsolódik a C. 17. f) pontban leírtak szerinti
számlához;

iii.

kizárólag az ingatlannal biztosított hitelt nyújtó Pénzügyi
intézmény arra vonatkozó kötelezettsége, hogy a törlesztőrészlet
egy részét tartalékolja azért, hogy megkönnyítse az ingatlanhoz
kapcsolódó adók vagy biztosítás későbbiekben való kifizetését;

iv.

kizárólag a Pénzügyi intézmény arra vonatkozó kötelezettsége,
hogy megkönnyítse az adók egy későbbi időpontban való
kifizetését;

olyan Betétszámla, amely megfelel az alábbi követelményeknek:
i.

a számlát kizárólag azért hozták létre, mert valamely ügyfél a
hitelkártya vagy más rulírozó hitellehetőség esedékes egyenlegét
meghaladó összegben teljesítette befizetési kötelezettségét, és a
különbözetet nem térítik vissza azonnal az ügyfélnek; és

ii.

a Pénzügyi intézmény olyan üzletpolitikákat és eljárásokat
alkalmaz, amelyekkel vagy megelőzhető, hogy az ügyfelek a
fizetési kötelezettségüket többel, mint az 50 000 USD-nak
megfelelő, a tagállam nemzeti valutájában kifejezett összeggel
meghaladó túlfizetést teljesítsenek, vagy biztosítható, hogy a
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fizetési kötelezettségüket az említett összegnél többel meghaladó
túlfizetést teljesítő ügyfelek 60 napon belül visszakapják a
túlfizetett összeget – minden esetben alkalmazva a VII. szakasz
C. pontjában meghatározott devizaátváltási szabályokat. Az
esetleges túlfizetés összegének meghatározásakor a díjvitákból
eredő pozitív egyenlegeket nem, az áruvisszaküldésből eredő
pozitív egyenlegeket viszont figyelembe kell venni;
g)

D.

HU

minden egyéb olyan számla, amellyel összefüggésben csekély az
adókijátszás kockázata, és amely a C. 17. a) - f) pontokban ismertetett
számlákéhoz alapvetően hasonló jellemzőkkel rendelkezik, valamint
amely szerepel az Adatszolgáltatási kötelezettség alá nem tartozó
számláknak a 8. cikk (7) bekezdésében említett jegyzékén, feltéve, hogy
az említett számla Adatszolgáltatási kötelezettség alá nem tartozó
számlának minősítése nem ellentétes ezen irányelv céljaival.

Adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó számla
1.

„Adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó számla”: olyan Pénzügyi számla,
amelyet valamely tagállam Adatszolgáltatásra kötelezett pénzügyi intézménye
vezet, és tulajdonosa egy vagy több Adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó
személy, vagy olyan Passzív nem pénzügyi szervezet, amelyben egy vagy több
Ellenőrzést gyakorló személy egyúttal Adatszolgáltatási kötelezettség alá
tartozó személy, feltéve, hogy a számlát a II–VII. szakaszban meghatározott
átvilágítási eljárások során Adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó
számlának minősítették.

2.

„Adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó személy”: olyan Tagállami
személy, aki/amely nem az alábbiak egyike: i. olyan vállalat, amelynek
részvényeivel rendszeresen kereskednek egy vagy több szabályozott
értékpapír-piacon; ii. bármely olyan vállalat, amely az i. alpontban
meghatározott vállalat Kapcsolt szervezete; iii. Államigazgatási szerv;
iv. Nemzetközi szervezet; v. Központi bank; vagy vi. Pénzügyi intézmény.

3.

„Tagállami személy”: az egyes tagállamok viszonylatában értelmezve, olyan
személy vagy Szervezet, aki vagy amely az adott más tagállam adóügyi
jogszabályai értelmében más tagállami illetőségű, illetve olyan elhunyt
személy hagyatéka, aki más tagállami illetőségű volt. E rendelkezés
alkalmazásában az olyan Szervezetet, például gazdasági társulást, korlátolt
felelősségű gazdasági társulást vagy hasonló jogi konstrukciót, amely nem
rendelkezik adóügyi illetőséggel, úgy kell kezelni, mint abban a joghatóságban
illetőséggel rendelkezőt, amelyben a tényleges üzletvezetése található.

4.

„Részt vevő joghatóság” az egyes tagállamok vonatkozásában:
a)

bármely más tagállam;

b)

bármely más joghatósággal rendelkező terület, i. amellyel az érintett
tagállamnak olyan hatályos megállapodása van, amelynek értelmében az
említett joghatósággal rendelkező szerinti terület közli az I. szakaszban
meghatározott adatokat, és ii. amely szerepel az érintett tagállam által
közzétett és az Európai Bizottsággal közölt jegyzékben;

c)

bármely más joghatósággal rendelkező terület, i. amellyel az Uniónak
olyan hatályos megállapodása van, amelynek értelmében az említett
joghatósággal rendelkező terület közli az I. szakaszban meghatározott
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adatokat, és ii. amely szerepel az Európai Bizottság által közzétett
jegyzékben.
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5.

„Ellenőrzést gyakorló személy”: olyan természetes személy, aki ellenőrzést
gyakorol egy Szervezet felett. Vagyonkezelői alap esetében ez a fogalom a
vagyonrendelő(ke)t, a vagyonkezelő(ke)t, a védnökö(ke)t (amennyiben van
ilyen),
a
kedvezményezette(ke)t
vagy
a
kedvezményezettek
csoportját/csoportjait, illetve bármely más természetes személyt jelent, aki(k)
vagy amely(ek) az alap felett a tényleges végső ellenőrzést
gyakorolja/gyakorolják, vagyonkezelői alaptól eltérő jogi forma esetében pedig
az egyenértékű vagy hasonló pozícióban lévő személyeket jelenti. Az
»Ellenőrzést gyakorló személy« fogalmát a Pénzügyi Akció Munkacsoport
ajánlásaival összhangban kell értelmezni.

6.

„Nem pénzügyi szervezet”: olyan Szervezet, amely nem Pénzügyi intézmény.

7.

„Passzív nem pénzügyi szervezet”: i. olyan Nem pénzügyi szervezet, amely
nem Aktív nem pénzügyi szervezet; vagy ii. olyan, az A. 6. b) pontban
meghatározott Befektetési szervezet, amely nem valamely Részt vevő
joghatóság pénzügyi intézménye.

8.

„Aktív nem pénzügyi szervezet”: minden olyan Nem pénzügyi szervezet,
amely teljesíti a következő feltételek bármelyikét:
a)

az előző naptári évben vagy más megfelelő adatszolgáltatási időszakban
a Nem pénzügyi szervezet bruttó jövedelmének kevesebb mint 50 %-a
volt passzív jövedelem, és az előző naptári évben vagy más megfelelő
adatszolgáltatási időszakban a Nem pénzügyi szervezet eszközeinek
kevesebb mint 50 %-a állt olyan eszközökből, amelyek passzív bevételt
termelnek, vagy azért tartják őket, hogy passzív bevételt termeljenek;

b)

a Nem pénzügyi szervezet részvényeivel rendszeresen kereskednek
szabályozott értékpapír-piacon, vagy a Nem pénzügyi szervezet egy
olyan Szervezet Kapcsolt szervezete, amelynek részvényeivel
rendszeresen kereskednek szabályozott értékpapír-piacon;

c)

a Nem pénzügyi szervezet Államigazgatási szerv, Nemzetközi szervezet,
Központi bank, vagy olyan Szervezet, amely teljes egészében az
említettek szerinti egy vagy több szervezet tulajdonában van;

d)

a Nem pénzügyi szervezetnek lényegében minden tevékenysége egy
vagy több olyan leányvállalat jegyzett tőkéjének (részben vagy egészben
történő) birtoklásához vagy az ezek számára biztosított finanszírozáshoz
és szolgáltatásnyújtáshoz köthető, amelyek a Pénzügyi intézmények
tevékenységétől eltérő üzleti tevékenységet folytatnak, azzal a
fenntartással, hogy a Szervezet nem tekinthető Aktív nem pénzügyi
szervezetnek abban az esetben, ha a Szervezet befektetési alapként
működik (vagy akként jelöli meg magát), ideértve például a magántőkealapot, a kockázatitőke-alapot, a hitelből történő kivásárlásra szakosodott
alapot vagy bármely olyan befektetési eszközt, amelynek célja, hogy
vállalatokat vásároljon fel vagy finanszírozzon, és ezáltal ezekben a
vállalatokban – befektetési céllal – tőkeeszközök formájában
részesedéssel rendelkezzen;

e)

a Nem pénzügyi szervezet még nem végez tevékenységet, és előzőleg
sem működött, de tőkét fektet be eszközökbe valamely, a Pénzügyi
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intézményekétől eltérő tevékenység működtetése céljából –, feltéve, hogy
a Nem pénzügyi szervezet megalapítását követő 24 hónap elteltével az
már nem teljesíti ezt a kritériumot;
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f)

a Nem pénzügyi szervezet az elmúlt öt évben nem volt Pénzügyi
intézmény, és folyamatban van az eszközeinek a felszámolása vagy az
átszervezése annak érdekében, hogy tevékenységét a Pénzügyi
intézményekétől eltérő tevékenységként folytassa vagy indítsa újra;

g)

a Nem pénzügyi szervezet elsősorban finanszírozási és fedezeti
ügyleteket folytat olyan Kapcsolt szervezetekkel vagy azok részére,
amelyek nem Pénzügyi intézmények, és nem biztosít finanszírozási vagy
fedezeti szolgáltatást olyan Szervezetek részére, amelyek nem Kapcsolt
szervezetek, feltéve, hogy az említett Kapcsolt szervezetek csoportja
elsősorban a Pénzügyi intézmények tevékenységétől eltérő tevékenységet
folytat; vagy

h)

a Nem pénzügyi szervezet megfelel az alábbi követelmények
mindegyikének:
i.

az (adóügyi) illetősége szerinti tagállamban vagy az illetősége
szerinti más joghatóságban kizárólag vallási, jótékonysági,
tudományos, művészeti, kulturális, sport- vagy oktatási céllal
hozták létre és működtetik, vagy az illetősége szerinti tagállamban
vagy az illetősége szerinti más joghatóságban hozták létre és ott
működtetik, és szakmai szervezet, ipari egyesület, kereskedelmi
kamara, munkavállalói szervezet, mezőgazdasági vagy kertészeti
szervezet, polgári szervezet vagy kizárólag a társadalmi jólét
előmozdítása érdekében tevékenykedő szervezet;

ii.

az illetősége szerinti tagállamban vagy az illetősége szerinti más
joghatóságban mentes a jövedelemadó alól;

iii.

nincsenek olyan részvényesei vagy tagjai, akiknek vagy
amelyeknek a szervezet jövedelmében vagy az eszközeiben
tulajdonosi vagy kedvezményezetti érdekeltségük van;

iv.

a Nem pénzügyi szervezet illetősége szerinti tagállamban vagy az
illetősége szerinti más joghatóságban hatályos jogszabályok vagy a
Nem pénzügyi szervezet létesítő okiratai nem teszik lehetővé, hogy
a Nem pénzügyi szervezet bármilyen jövedelmét vagy eszközét
valamely magánszemélynek vagy nem jótékonysági Szervezetnek
juttassa vagy javára fordítsa, kivéve, ha erre a Nem pénzügyi
szervezet által folytatott jótékonysági tevékenység keretében vagy
a nyújtott szolgáltatásokért fizetett ésszerű ellentételezésként, vagy
a Nem pénzügyi szervezet által vásárolt ingatlan valós piaci
értékének megfelelő kifizetésként kerül sor; és

v.

a Nem pénzügyi szervezet illetősége szerinti tagállamban vagy az
illetősége szerinti más joghatóságban hatályos jogszabályok vagy a
Nem pénzügyi szervezet létesítő okiratai előírják, hogy a Nem
pénzügyi szervezet felszámolása vagy megszüntetése esetén annak
teljes eszközállománya egy Államigazgatási szervet vagy más
nonprofit szervezetet, vagy a Nem pénzügyi szervezet illetősége
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szerinti tagállam vagy az illetősége szerinti más joghatóság
kormányát vagy annak bármely közigazgatási alegységét illeti meg.
E.
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Egyéb
1.

„Számlatulajdonos”: az a személy, akit vagy amelyet a Pénzügyi intézmény az
általa vezetett Pénzügyi számla tulajdonosaként tart nyilván vagy azonosított.
Ezen irányelv alkalmazásában nem kezelendő Számlatulajdonosként az a
személy, aki vagy amely nem Pénzügyi intézmény, és aki vagy amely
képviselőként, hivatalos gyámként, gondnokként, meghatalmazottként, aláírási
joggal rendelkezőként, befektetési tanácsadóként vagy közvetítőként egy másik
személy javára vagy részére Pénzügyi számlát tart fenn; ebben az esetben az
említett másik személyt kell a számla tulajdonosának tekinteni. Visszavásárlási
értékkel rendelkező biztosítási szerződés vagy Járadékbiztosítási szerződés
esetében a Számlatulajdonos az a személy, akinek vagy amelynek jogában áll
felvenni a Visszavásárlási összeget, vagy megváltoztatni a szerződés
kedvezményezettjét. Ha nincs olyan személy, akinek vagy amelynek jogában
áll felvenni a Visszavásárlási összeget, vagy megváltoztatni a szerződés
kedvezményezettjét, akkor az a személy minősül Számlatulajdonosnak, akit
vagy amelyet a szerződésben szerződő félként neveztek meg, vagy aki/amely a
szerződés értelmében jogosult a kifizetésre. A Visszavásárlási értékkel
rendelkező biztosítási szerződés vagy Járadékbiztosítási szerződés lejáratakor
minden olyan személyt, akit vagy amelyet kifizetés illet meg,
Számlatulajdonosként kell kezelni.

2.

„Pénzmosás elleni átvilágítási eljárások”: az Adatszolgáltatásra kötelezett
pénzügyi intézmény azon átvilágítási eljárásai, amelyeket a rá vonatkozó, a
pénzmosás elleni küzdelemmel kapcsolatos vagy hasonló előírások értelmében
végez.

3.

„Szervezet”: jogi személy vagy valamilyen jogi konstrukció, például vállalat,
gazdasági társulás, vagyonkezelői alap vagy alapítvány.

4.

Egy Szervezet akkor tekintendő egy másik Szervezet »Kapcsolt szervezetének«
ha i. bármelyik Szervezet a másik Szervezet ellenőrzése alatt áll; ii. a két
Szervezet közös ellenőrzés alatt áll; vagy iii. a két Szervezet az A 6. b) pontban
meghatározott Befektetési szervezet, közös vezetésük van, és a közös vezetés
eleget tesz a két Befektetési szervezet átvilágítási kötelezettségeinek. E
rendelkezés alkalmazásában ellenőrzés a Szervezetben gyakorolt szavazati
jogoknak és a Szervezet értékének több mint 50 %-ával való közvetett vagy
közvetlen rendelkezés.

5.

„Adóazonosító szám”: az adóalany azonosítására szolgáló szám (vagy ha ilyen
nincs, akkor a funkcionális megfelelője).

6.

„Bizonyító okirat”: a következők bármelyike:
a)

az azon tagállam vagy egyéb joghatóság erre felhatalmazott kormányzati
szerve (például kormány vagy hivatala, illetve önkormányzat) által
kiállított illetőségigazolás, amelyben a kedvezményezett állítása szerint
adóilletőséggel bír;

b)

magánszemély esetében bármely erre felhatalmazott kormányzati szerv
(például kormány vagy hivatala, illetve önkormányzat) által kiállított
érvényes azonosító okmány, amely tartalmazza a magánszemély nevét,
és jellemzően azonosítási célokat szolgál;
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c)

Szervezet esetében bármilyen felhatalmazott állami szerv (például
kormány vagy hivatala, illetve önkormányzat) által kiállított hivatalos
irat, amely tartalmazza a Szervezet nevét és vagy az abban a tagállamban
vagy joghatóságban lévő székhelyének a címét, ahol állítása szerint
adóügyi illetőséggel bír, vagy annak a tagállamnak vagy joghatóságnak a
megnevezését, amelyben a Szervezetet bejegyezték vagy megalapították;

d)

auditált pénzügyi kimutatás, harmadik személy által készített
hiteljelentés, csődnyilvántartás vagy értékpapír-szabályozói jelentés.

Szervezet tulajdonában lévő meglévő számla esetében az Adatszolgáltatásra
kötelezett pénzügyi intézmény Bizonyító okiratként használhat fel a saját
nyilvántartásaiban szereplő, a Számlatulajdonosra vonatkozó bármely olyan
minősítést, amelyet egységes ágazati osztályozási rendszer alapján határoztak
meg, és amelyet az Adatszolgáltatásra kötelezett pénzügyi intézmény a
szokásos üzleti gyakorlatával összhangban vett nyilvántartásba a Pénzmosás
elleni átvilágítási eljárásai céljából vagy más, jogszabályban előírt (adóügyi
céloktól eltérő) célból, továbbá amelyet az Adatszolgáltatásra kötelezett
pénzügyi intézmény azt megelőzően alkalmazott, hogy a Pénzügyi számlát
Meglévő számlának minősítette, feltéve, hogy az Adatszolgáltatásra kötelezett
pénzügyi intézménynek nincs tudomása arról, vagy nincs oka azt feltételezni,
hogy a minősítés nem helytálló vagy nem megbízható. Az »egységes ágazati
osztályozási rendszer« olyan osztályozási rendszer, amelynek alkalmazásával a
vállalkozásokat adóügyi céloktól eltérő egyéb célból üzlettípus szerint
besorolják.

IX. SZAKASZ
GYAKORLATI VÉGREHAJTÁS
Ezen irányelv 8. cikke (4) bekezdésének értelmében a tagállamoknak szabályokkal és
közigazgatási eljárásokkal kell rendelkezniük a fent megállapított adatszolgáltatási és
átvilágítási eljárások tényleges alkalmazásának és betartásának biztosításához, ideértve többek
között az alábbiakat:
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1.

olyan szabályok, amelyekkel megakadályozható, hogy a Pénzügyi intézmények,
személyek vagy közvetítők az adatszolgáltatási és átvilágítási eljárások
megkerülésére irányuló gyakorlatokat alkalmazzanak;

2.

olyan szabályok, amelyek arra kötelezik az Adatszolgáltatásra kötelezett pénzügyi
intézményeket, hogy vezessenek nyilvántartást a fent említett eljárások során megtett
lépésekről és minden alapul vett bizonyítékról, valamint megfelelő intézkedések ezen
nyilvántartások rendelkezésre állásának biztosítására;

3.

közigazgatási eljárások annak ellenőrzésére, hogy az Adatszolgáltatásra kötelezett
pénzügyi intézmények teljesítik-e az adatszolgáltatási és átvilágítási
kötelezettségeiket; közigazgatási eljárások az Adatszolgáltatásra kötelezett pénzügyi
intézménnyel való kapcsolatfelvételre nem dokumentált számlák észlelése esetén;

4.

közigazgatási eljárások annak biztosítására, hogy a továbbiakban is csekély maradjon
annak a kockázata, hogy a tagállami jogban Adatszolgáltatásra nem kötelezett
pénzügyi intézményként, illetve Adatszolgáltatási kötelezettség alá nem tartozó
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számlaként meghatározott Szervezeteket és számlákat adókijátszás céljára vegyék
igénybe; és
5.

nem megfelelés esetén alkalmazandó, az előírások betartását biztosító hatékony
rendelkezések.
_____________
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II. MELLÉKLET
A PÉNZÜGYI SZÁMLÁK ADATAIRA VONATKOZÓ KIEGÉSZÍTŐ
ADATSZOLGÁLTATÁSI ÉS ÁTVILÁGÍTÁSI SZABÁLYOK
1.

KÖRÜLMÉNYEK MEGVÁLTOZÁSA

A „körülmények megváltozása” minden olyan változás, amelynek következtében egy adott
személy minősítését érintő új információk merülnek fel, vagy amely bármely más módon
ellentmondást eredményez egy adott személy minősítésével szemben. A körülmények
megváltozásának tekintendők továbbá a Számlatulajdonos számlájával kapcsolatos új vagy
megváltozott információk (többek között új számlatulajdonos megjelenése, a korábbi
Számlatulajdonos helyébe új számlatulajdonos lépése vagy bármilyen más, a
Számlatulajdonost érintő változás), illetve a vizsgált számlához kapcsolódó bármely számlát
érintő új vagy megváltozott információk (alkalmazva az I. melléklet VII. szakaszának C. 1.,
C. 2. és -C. 3. pontjában meghatározott számlaösszesítési szabályokat), amennyiben az új
vagy megváltozott információk befolyásolják a Számlatulajdonos minősítését.
Ha az Adatszolgáltatásra kötelezett pénzügyi intézmény az I. melléklet III. szakaszának B. 1.
pontjában meghatározott, a lakcímre irányuló vizsgálat eredményeit vette alapul, és a
körülmények olyan változása következett be, amelynek következtében az Adatszolgáltatásra
kötelezett pénzügyi intézmény tudomást szerez arról, vagy okkal feltételezheti, hogy az
eredeti Bizonyító okirat (vagy más, azzal egyenértékű dokumentáció) hibás vagy nem
megbízható, akkor az Adatszolgáltatásra kötelezett pénzügyi intézménynek az adott naptári év
vagy más megfelelő adatszolgáltatási időszak utolsó napjáig, vagy – amennyiben az későbbi
időpont – a körülmények megváltozásának észlelésétől vagy az arról szóló értesítéstől
számított 90 naptári napon belül be kell szereznie a Számlatulajdonos nyilatkozatát és az új
Bizonyító okiratot a Számlatulajdonos adóügyi illetőségének meghatározásához. Ha az
Adatszolgáltatásra kötelezett pénzügyi intézmény az említett határidőig nem tudja beszerezni
a Számlatulajdonos nyilatkozatát és az új Bizonyító okiratot, akkor az I. melléklet III.
szakaszának B. 2 - B. 6. pontjában meghatározott, az adatállományban való elektronikus
keresési eljárást kell alkalmaznia.
2.

A

SZÁMLATULAJDONOS NYILATKOZATA
SZÁMLÁK ESETÉBEN

SZERVEZET

TULAJDONÁBAN LÉVŐ ÚJ

Szervezet tulajdonában lévő új számlák esetében annak megállapítása céljából, hogy a Passzív
nem pénzügyi szervezet felett Ellenőrzést gyakorló személy Adatszolgáltatási kötelezettség
alá tartozó személy-e, az Adatszolgáltatásra kötelezett pénzügyi intézmény kizárólag a
Számlatulajdonos vagy az Ellenőrzést gyakorló személy nyilatkozatát veheti alapul.
3.

A PÉNZÜGYI INTÉZMÉNY ILLETŐSÉGE

Egy adott Pénzügyi intézmény akkor tekintendő valamely tagállamban „illetőséggel
rendelkező”-nek, ha az említett tagállam joghatósága alá tartozik (azaz a tagállam be tudja
tartatni a Pénzügyi intézménnyel az adatszolgáltatási előírásokat). Általánosságban
elmondható, hogy ha egy Pénzügyi intézmény adózási szempontból illetőséggel rendelkezik
egy tagállamban, akkor annak a tagállamnak a joghatósága alá tartozik, így tehát Tagállami
pénzügyi intézménynek tekintendő. Ha egy vagyonkezelői alap Pénzügyi intézmény
(függetlenül attól, hogy egy adott tagállamban adóügyi illetőséggel rendelkezik-e), abban az
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esetben kell úgy tekinteni, hogy a tagállam joghatósága alá tartozik, ha egy vagy több
vagyonkezelője a szóban forgó tagállamban rendelkezik illetőséggel, kivéve, ha a
vagyonkezelői alap az ezen irányelv értelmében szolgáltatandó, az Adatszolgáltatási
kötelezettség alá tartozó számlákra vonatkozó valamennyi adatot egy másik tagállamnak
szolgáltatja, mivel adózási szempontból abban a tagállamban rendelkezik illetőséggel. Ha
azonban egy Pénzügyi intézmény (amely nem vagyonkezelői alap) nem rendelkezik adóügyi
illetőséggel (például mert adózási szempontból átláthatónak tekinthető vagy olyan
joghatósággal rendelkező szerinti területen található, amelyben nincsen jövedelemadó), akkor
abban az esetben kell úgy tekinteni, hogy egy tagállam joghatósága alá tartozik, tehát
Tagállami pénzügyi intézmény, ha:
a)

az említett tagállam jogszabályainak megfelelően alapították;

b)

a vezetésének helye (ideértve a tényleges üzletvezetését) az említett tagállamban
található; vagy

c)

az említett tagállam pénzügyi felügyelete alá tartozik.

Ha egy Pénzügyi intézmény (amely nem vagyonkezelői alap) kettő vagy több tagállamban
rendelkezik adóügyi illetőséggel, akkor abban a tagállamban kell teljesítenie az
adatszolgáltatási és átvilágítási kötelezettségeit, amelyben a Pénzügyi számlá(ka)t vezeti.
4.

SZÁMLAVEZETÉS

Általánosságban úgy tekintendő, hogy a számlát az alábbiak szerinti Pénzügyi intézmény
vezeti:
a)

Letéti számla esetében az a Pénzügyi intézmény, amely a számlán lévő eszközök
letéti őrzését végzi (ideértve azt az esetet is, amikor a Pénzügyi intézmény a megbízó
nevén tart eszközöket a Számlatulajdonos számára);

b)

Betétszámla esetében az a Pénzügyi intézmény, amely a számla tekintetében
kifizetéseket köteles végezni (kivéve a Pénzügyi intézmény megbízottját, függetlenül
attól, hogy maga a megbízott Pénzügyi intézmény-e);

c)

Pénzügyi intézményben fennálló sajáttőke-részesedés vagy Pénzügyi intézmény által
kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír esetében – amennyiben a részesedés
vagy értékpapír Pénzügyi számlának tekintendő – maga a szóban forgó Pénzügyi
intézmény;

d)

Visszavásárlási értékkel rendelkező biztosítási szerződés vagy Járadékbiztosítási
szerződés esetében az a Pénzügyi intézmény, amely a szerződés tekintetében a
kifizetéseket köteles végezni.

5.

PASSZÍV NEM PÉNZÜGYI SZERVEZETNEK MINŐSÜLŐ VAGYONKEZELŐI ALAPOK

Az olyan Szervezetet, például gazdasági társulást, korlátolt felelősségű gazdasági társulást
vagy hasonló jogi konstrukciót, amely nem rendelkezik adóügyi illetőséggel, az I. melléklet
VIII. szakaszának D. 3. pontja értelmében úgy kell kezelni, mint azon joghatósággal
rendelkező terület illetőségével rendelkezőt, amelyben a tényleges irányításának a helyszíne
található. E rendelkezés alkalmazásában egy jogi személy vagy jogi konstrukció akkor
tekintendő gazdasági társuláshoz vagy korlátolt felelősségű gazdasági társuláshoz
»hasonlónak«, ha egy tagállam adóügyi jogszabályainak értelmében az adott tagállamban nem
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tekintendő adóalanynak. A kétszeres adatszolgáltatás elkerülése érdekében azonban
(tekintettel arra, hogy vagyonkezelői alapok esetében az Ellenőrzést gyakorló személy
fogalma igen tágan értelmezhető) a Passzív nem pénzügyi szervezetnek minősülő
vagyonkezelői alapok nem tekinthetők hasonló jogi konstrukciónak.
6.

A SZERVEZET SZÉKHELYÉNEK CÍME

Az I. melléklet VIII. szakaszának E. 6. c) pontjában előírt követelmények egyike szerint egy
Szervezet hivatalos dokumentációjának tartalmaznia kell vagy a Szervezet abban a
tagállamban vagy joghatósággal rendelkező területen lévő székhelyének a címét, ahol a
szervezet állítása szerint adóilletőséggel bír, vagy annak a tagállamnak vagy joghatósággal
rendelkező területnek a megnevezését, amelyben a Szervezetet bejegyezték vagy
megalapították. A Szervezet székhelyének címe általánosságban az a hely, ahol a szervezet
tényleges üzletvezetésének a helye található. Nem tekinthető a Szervezet székhelyének annak
a Pénzügyi intézménynek a címe, amelynél a Szervezet számlát tart fenn, illetve a postafiók
vagy a kizárólag levelezési célokat szolgáló cím, kivéve abban az esetben, ha ez a Szervezet
által használt egyetlen cím, és a Szervezet létesítő okirataiban a Szervezet bejegyzett címeként
jelenik meg. Nem tekinthető továbbá a Szervezet székhelyének az olyan cím, amelyre
vonatkozóan „postán maradó küldemény” megbízás van érvényben.
_____________
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 2016/881/EU (kiigazított
szöveg)
III. MELLÉKLET
A MULTINACIONÁLIS VÁLLALATCSOPORTOKRA VONATKOZÓ
ADATSZOLGÁLTATÁS SZABÁLYOK

I. SZAKASZ
FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

HU

1.

„Vállalatcsoport”: tulajdonjog vagy ellenőrzés révén egymással kapcsolatban álló
vállalkozások olyan együttese, amelynek az alkalmazandó számviteli alapelvek
szerint a pénzügyi beszámolás céljára Összevont (konszolidált) éves beszámolót kell
készítenie, vagy ilyen kötelezettsége állna fenn, ha a vállalkozások bármelyikében
való tulajdoni részesedésekkel nyilvános értékpapírtőzsdén kereskedés folyna.

2.

„Vállalkozás”: a 3. cikk 11. b), c) vagy d) pontjában említett bármely személy által
bármely formában végzett gazdasági tevékenység.

3.

„Multinacionális vállalatcsoport”: olyan Vállalatcsoport, amely két vagy több,
különböző államban, illetve területen adóügyi illetőséggel rendelkező vállalkozásból
áll, vagy amely olyan vállalkozást foglal magában, amely egy államban, illetve
területen székhely szerinti adóügyi illetőséggel rendelkezik, és egy másik államban,
illetve területen állandó telephelyen keresztül végzett üzleti tevékenység tekintetében
adóköteles, és nem Adatszolgáltatási kötelezettség alól mentesülő multinacionális
vállalatcsoport.

4.

„Adatszolgáltatási kötelezettség alól mentesülő Multinacionális vállalatcsoport”
olyan Vállalatcsoport, amelynek – 2015 januárjától a Vállalatcsoport bármely
Pénzügyi éve tekintetében – az Adatszolgáltatási pénzügyi évet közvetlenül
megelőző Pénzügyi év során, az ezen megelőző Pénzügyi évre vonatkozó Összevont
(konszolidált) éves beszámolók tükrében, teljes összevont (konszolidált) bevétele
750 000 000 EUR-nál vagy hazai pénznemben kifejezve 750 000 000 EUR-val
megközelítően egyező összegnél kevesebb.

5.

„Csoporttag”: a következők bármelyike:
a)

egy Multinacionális vállalatcsoport bármely olyan külön üzleti egysége, amely
a pénzügyi beszámolás céljából a Multinacionális vállalatcsoport Összevont
pénzügyi kimutatásaiban szerepel, vagy amely azokban szerepelne, ha a
Multinacionális vállalatcsoport adott üzleti egységében való tulajdoni
részesedésekkel nyilvános értékpapírtőzsdén kereskedés folyna;

b)

bármely ilyen üzleti egység, amely pusztán méret vagy lényegesség alapján
nem szerepel a Multinacionális vállalatcsoport Összevont pénzügyi
kimutatásaiban;

c)

a Multinacionális vállalatcsoport a) vagy b) pont szerinti bármely különálló
üzleti egységének bármely állandó telephelye, amennyiben az üzleti egység az
adott állandó telephely tekintetében pénzügyi beszámolási, szabályozási,
adóbevallási vagy belső kontrollal kapcsolatos okokból külön pénzügyi
kimutatást készít.
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6.

„Adatszolgáltatásra kötelezett szervezet”: az a Csoporttag, amelynek a 10. cikk
(3) bekezdésében előírtak szerint a Multinacionális vállalatcsoport nevében
országonkénti jelentést kell benyújtania az adóügyi illetősége szerinti államban,
illetve területen. Az Adatszolgáltatásra kötelezett szervezet lehet a Végső
anyavállalat, az Anyavállalatnak kijelölt szervezet vagy bármely, a II. szakasz
1. pontjában meghatározott szervezet.

7.

„Végső anyavállalat”: a Multinacionális vállalatcsoport azon Csoporttagja, amely
megfelel a következő ismérveknek:
a)

közvetlenül vagy közvetetten elegendő részesedéssel rendelkezik a
Multinacionális vállalatcsoport egy vagy több másik Csoporttagjában ahhoz,
hogy az adóügyi illetősége szerinti államban, illetve területen általánosan
alkalmazott számviteli alapelvek szerint Összevont pénzügyi kimutatásokat
kelljen készítenie, vagy ilyen követelmény legyen vele szemben érvényben
abban az esetben, ha az adóügyi illetősége szerinti államban, illetve területen a
benne való tulajdoni részesedésekkel nyilvános értékpapírtőzsdén kereskedés
folyik;

b)

a Multinacionális vállalatcsoportnak nincs másik olyan Csoporttagja, amely
közvetlenül vagy közvetetten az a) pontban meghatározott érdekeltséggel
rendelkezik az elsőként említett Csoporttagban.

8.

„Anyavállalatnak kijelölt szervezet”: a Multinacionális vállalatcsoport azon
Csoporttagja, amelyet az adott Multinacionális vállalatcsoport mint a Végső
anyavállalat egyetlen helyettesítőjét kijelölt az országonkénti jelentésnek az adott
Csoporttag adóügyi illetősége szerinti államban, illetve területen a Multinacionális
vállalatcsoport nevében való benyújtására, amennyiben a II. szakasz 1. pontja első
bekezdésének b) pontja szerinti egy vagy több feltétel fennáll.

9.

„Pénzügyi év”: azon éves beszámolási időszak, amelynek tekintetében a
Multinacionális vállalatcsoport Végső anyavállalata a pénzügyi beszámolóját
elkészíti.

10.

„Adatszolgáltatási pénzügyi év”: az a Pénzügyi év, amelynek a pénzügyi és operatív
eredményeit a 10. cikk (3) bekezdése szerinti országonkénti jelentés ismerteti.

11.

„Nemzetközi megállapodás”: az adózási ügyekben történő kölcsönös közigazgatási
segítségnyújtásról szóló többoldalú egyezmény, bármely két- vagy többoldalú
adóügyi egyezmény, vagy bármely adóügyi információcserére vonatkozó
megállapodás, amelynek a tagállam részes fele, és amely a rendelkezései szerint jogi
felhatalmazást biztosít adókra vonatkozó információk államok, illetve területek
közötti cseréjére, ideértve az ilyen információk automatikus cseréjét is.

13.

„Összevont (konszolidált) éves beszámoló”: a Multinacionális vállalatcsoport olyan
pénzügyi kimutatásai, amelyek a Végső anyavállalat és a Csoporttagok eszközeit,
kötelezettségeit, nyereségét, kiadásait és cash flow-ját mint egyetlen gazdálkodó
szervezet eszközeit, kötelezettségeit, nyereségét, kiadásait és cash flow-ját mutatják
be.

14.

A „Rendszerhiba” fogalma azt jelenti, hogy egy államnak, illetve területnek
valamely tagállammal hatályos, Illetékes hatóságok közötti elismert megállapodása
van, de (a megállapodás rendelkezéseivel összhangban lévőktől eltérő indokokból)
felfüggesztette az automatikus információcserét, vagy hogy egy állam, illetve terület
egyéb módon tartósan elmulasztotta a rendelkezésére álló azon országonkénti
jelentéseknek valamely tagállammal való automatikus közlését, amelyeket az adott
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tagállamban Csoporttaggal rendelkező
vonatkozóan benyújtottak neki.

Multinacionális

vállalatcsoportokra

II. SZAKASZ
ÁLTALÁNOS ADATSZOLGÁLTATÁSI ELŐÍRÁSOK
1.

A Multinacionális vállalatcsoport Végső anyavállalatától különböző tagállami
illetőségű Csoporttag köteles országonkénti jelentést benyújtani azon Multinacionális
vállalatcsoport Adatszolgáltatási pénzügyi éve tekintetében, amelynek a
Csoporttagja, amennyiben a következő kritériumok teljesülnek:
a)

a szervezet valamely tagállamban adóügyi illetőséggel rendelkezik;

b)

az alábbi feltételek egyike teljesül:
i.

a Multinacionális Vállalatcsoport Végső anyavállalata nem köteles
országonkénti jelentést benyújtani az adóügyi illetősége szerinti
államban, illetve területen;

ii.

az az állam, illetve terület, amelyben, illetve amelyen a Végső
anyavállalat adóügyi illetőséggel rendelkezik, olyan hatályos Nemzetközi
megállapodás részes fele, amelyben a tagállam is részes fél, de abban az
időpontban, amelyet a 10. cikk (1) bekezdése meghatároz az
Adatszolgáltatási pénzügyi évre vonatkozó országonkénti jelentés
benyújtására, nincs olyan hatályos illetékes hatóságok közötti elismert
megállapodása, amelyben a tagállam részes fél;

iii.

a Végső anyavállalat adóügyi illetősége szerinti államban, illetve
területen Rendszerhiba áll fenn, és ezt a körülményt a tagállam jelezte
annak a Csoporttagnak, amely a területén adóügyi illetőséggel
rendelkezik.

A 10. cikk (1) bekezdésében említett Végső anyavállalat vagy az Anyavállalatnak
kijelölt szervezet azon kötelezettségének sérelme nélkül, miszerint az első
országonkénti jelentést a Multinacionális vállalatcsoport 2016. január 1-jén vagy azt
követően kezdődő Pénzügyi évére vonatkozóan kell benyújtani, a tagállamok
dönthetnek úgy, hogy az e szakasz 1. pontjában a Csoporttagokra vonatkozóan
meghatározott kötelezettséget az országonkénti jelentések tekintetében a
2017. január 1-jén vagy azt követően kezdődő Adatszolgáltatási pénzügyi évek
tekintetében kell alkalmazni.
Az e pont első bekezdése szerinti, tagállami illetőségű Csoporttag köteles Végső
anyavállalatától a 10. cikk (3) bekezdésének megfelelően kikérni mindazokat az
információkat, amelyekre a Csoporttagnak az országonkénti jelentés benyújtásával
kapcsolatos kötelezettségei teljesítéséhez szüksége van. Amennyiben a Csoporttag
ennek ellenére sem tudta beszerezni a Multinacionális vállalatcsoportra vonatkozóan
szolgáltatandó összes információt, abban az esetben is közölnie kell az országonkénti
jelentés útján az összes rendelkezésére álló vagy beszerzett információt, és
tájékoztatnia kell az illetősége szerinti tagállamot arról, hogy a Végső anyavállalat
elmulasztotta rendelkezésére bocsátani a szükséges információkat. Ez egyrészt nem
sértheti a tagállamok azon jogát, hogy a nemzeti jogukkal összhangban szankciókat
alkalmazzanak, másrészt a szóban forgó tagállam e mulasztásról tájékoztatja az
összes többi tagállamot.
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Amennyiben ugyanazon Multinacionális vállalatcsoportnak több Csoporttagja is
rendelkezik adóügyi illetőséggel az Unióban, és a b) pont szerinti feltételek közül
egy vagy több teljesül, a Multinacionális vállalatcsoport kijelölheti az egyik ilyen
Csoporttagját arra, hogy bármely Adatszolgáltatási pénzügyi év tekintetében a
10. cikk (1) bekezdése szerinti határidőig a 10. cikk (3) bekezdése szerinti
követelményeknek megfelelően benyújtsa az országonkénti jelentést, valamint
értesítse a tagállamot arról, hogy a jelentés benyújtásával az adott Multinacionális
vállalatcsoport összes olyan Csoporttagja tekintetében eleget kíván tenni az
adatszolgáltatási kötelezettségnek, amely az Unióban adóügyi illetőséggel
rendelkezik. Ez a tagállam a 10. cikk (2) bekezdése értelmében minden olyan más
tagállammal közli a hozzá benyújtott országonkénti jelentést, amelyben az
országonkénti jelentésben foglalt információk alapján az Adatszolgáltatásra
kötelezett szervezet Multinacionális vállalatcsoportjának egy vagy több Csoporttagja
adóügyi illetőséggel rendelkezik, vagy állandó telephelyen keresztül végzett üzleti
tevékenysége tekintetében adófizetésre kötelezett.
Amennyiben egy Csoporttag nem tudja beszerezni az országonkénti jelentésnek a
10. cikk (3) bekezdése szerinti benyújtásához szükséges összes információt, az adott
Csoporttag nem jelölhető ki e pont negyedik bekezdése szerint az adott
Multinacionális vállalatcsoport vonatkozásában Adatszolgáltatásra kötelezett
szervezetnek. Ez a szabály nem érinti a Csoporttag arra vonatkozó kötelezettségét,
hogy értesítse az illetősége szerinti tagállamot arról, hogy a Végső anyavállalat
elmulasztotta rendelkezésre bocsátani a szükséges információkat.
2.

HU

Az 1. ponttól eltérve abban az esetben, ha az 1. b) pont szerinti feltételek közül egy
vagy több teljesül, az 1. pont szerinti szervezet számára nem írható elő az
országonkénti jelentés benyújtása egyetlen Adatszolgáltatási pénzügyi év
tekintetében sem, amennyiben azon Multinacionális vállalatcsoport, amelynek a
Csoporttagja, a 10. cikk (3) bekezdésével összhangban az adott Pénzügyi év
tekintetében országonkénti jelentést tett hozzáférhetővé egy olyan Anyavállalatnak
kijelölt szervezeten keresztül, amely a 10. cikk (1) bekezdésében megszabott
határidőig benyújtja az országonkénti jelentést az adóügyi illetősége szerinti állam,
illetve terület adóhatóságának, és – amennyiben az Anyavállalatnak kijelölt szervezet
Unión kívüli államban, illetve területen rendelkezik adóügyi illetőséggel –
teljesülnek a következő feltételek:
a)

az Anyavállalatnak kijelölt szervezet adóügyi illetősége szerinti állam, illetve
terület joga megköveteli a 10. cikk (3) bekezdésében előírt követelményeknek
megfelelő országonkénti jelentés benyújtását;

b)

az Anyavállalatnak kijelölt szervezet adóügyi illetősége szerinti államnak,
illetve területnek abban az időpontban, amelyet a 10. cikk (1) bekezdése
meghatároz az Adatszolgáltatási pénzügyi évre vonatkozó országonkénti
jelentés benyújtására, olyan hatályos, Illetékes hatóságok közötti elismert
megállapodása van, amelyben a tagállam részes fél;

c)

az Anyavállalatnak kijelölt szervezet adóügyi illetősége szerinti állam, illetve
terület nem értesítette a tagállamot Rendszerhibáról;

d)

az a Csoporttag, amely az Anyavállalatnak kijelölt szervezet adóügyi illetősége
szerinti államban, illetve területen adóügyi illetőséggel rendelkezik, az érintett
Multinacionális vállalatcsoport Adatszolgáltatási pénzügyi évének utolsó
napjáig értesítette ezt az államot, illetve területet arról, hogy Anyavállalatnak
kijelölt szervezet;

39

HU

e)

HU

a tagállam a 4. pont szerinti értesítést kapott.

3.

A tagállamok megkövetelik, hogy a Multinacionális vállalatcsoport minden
Csoporttagja, amely az adott tagállamban adóügyi illetőséggel rendelkezik, e
Multinacionális vállalatcsoport Adatszolgáltatási pénzügyi éve utolsó napjáig
bejelentse a tagállamnak, hogy az 1. pont alapján kijelölt Végső anyavállalatnak vagy
Anyavállalatnak vagy Csoporttagnak minősül-e. A tagállamok ezt a határidőt
meghosszabbíthatják az adott Csoporttag megelőző pénzügyi évre vonatkozó
adóbevallása benyújtásának végső határidejéig.

4.

A tagállamok megkövetelik, hogy amennyiben a Multinacionális vállalatcsoport azon
Csoporttagja, amely az adott tagállamban adóügyi illetőséggel rendelkezik, nem az
1. pont alapján kijelölt Végső anyavállalat, Anyavállalat vagy Csoporttag, az adott
Multinacionális vállalatcsoport Adatszolgáltatási pénzügyi évének utolsó napjáig
bejelentést tegyen a tagállamnak, amelyben megnevezi az Adatszolgáltatásra
kötelezett szervezetet, valamint az annak adóügyi illetősége szerinti államot, illetve
területet. A tagállamok ezt a határidőt meghosszabbíthatják az adott Csoporttag
megelőző pénzügyi évre vonatkozó adóbevallása benyújtásának végső határidejéig.

5.

Az országonkénti jelentésben rögzíteni kell, hogy mely pénznemben vannak
kifejezve a jelentésben szereplő összegek.
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III. SZAKASZ
ORSZÁGONKÉNTI JELENTÉS
Α.

Nyomtatvány az országonkénti jelentéshez
1. táblázat:

A nyereségek, az adók és az üzleti tevékenységek adójogrendszerek szerinti áttekintése
A Multinacionális vállalatcsoport neve:
Érintett Pénzügyi év:
Alkalmazott pénznem:

Adójogrendszer
(állam,
illetve
terület)

HU

Bevétel
Nem
kapcsolt
fél

Kapcsolt
fél

Összesen

Adózás
előtti
eredmény

Megfizetett
nyereségadó
(pénzforgal
mi alapon)

Esedékes
nyereségadó
– a folyó évre
vonatkozóan
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Jegyzett
tőke

Eredmény
-tartalék

Alkalmazottak
száma

Készpénzen és
készpénznek
minősülő
eszközökön
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2. táblázat:

A Multinacionális vállalatcsoport összes Csoporttagjának felsorolása adójogrendszerek szerinti bontásban
A Multinacionális vállalatcsoport neve:
Érintett Pénzügyi év:

Adójogrendszer
(állam,
illetve
terület)

Az adott
államban,
illetve
területen adóügyi
illetőséggel
rendelkező
csoporttagok

Az alapítás
vagy
cégbejegyzés
helye szerinti
állam, illetve
terület
(adójogrendszer
), ha különbözik
az adóügyi
illetőség
szerinti
államtól, illetve
területtől

Fő üzleti tevékenység(ek)
Kutatásfejlesztés

Szellemi
tulajdon
birtoklása
vagy
kezelése

Beszer
-zés

Gyártás
vagy
terme
-lés

Értékesítés,
forgalmazás
vagy
disztribúció

Adminisztrációs,
menedzsmentvagy
támogató
szolgáltatások

Szolgáltatásnyújtás
Nem
kapcsolt
felek
számára

Belső
vállalati
pénzügyek

Szabályozott
pénzügyi
szolgáltatások

Biztosítás

Tulajdoni
részesedések
vagy egyéb
tőkeinstrumentumok
birtoklása

Alvó
vállalkozás

Egyéb1

1.
2.
3.
1.
2.
3.
1
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Kérjük, a „Kiegészítő információk” táblázatban ismertesse a csoporttag tevékenységének jellegét
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3. táblázat:

Kiegészítő információk

A Multinacionális vállalatcsoport neve:
Érintett Pénzügyi év:
Tüntessen fel minden olyan további rövid információt vagy magyarázatot, amelyet
szükségesnek ítél, vagy amely megkönnyíti az országonkénti jelentésben foglalt kötelezően
megadandó információk értelmezését.
B.

Általános útmutató az országonkénti jelentés kitöltéséhez

1.

Cél

A nyomtatványt a Multinacionális vállalatcsoport nyereségének, adóinak és üzleti
tevékenységeinek adójogrendszerek (államok, illetve területek) szerinti megoszlására
vonatkozó adatszolgáltatás céljára kell felhasználni.
2.

Fióktelepek és állandó telephelyek

Az állandó telephelyekre vonatkozó adatokat annak az adójogrendszer (állam, illetve terület)
tekintetében kell közölni, amelyben elhelyezkednek, nem pedig az azon üzleti egység adóügyi
illetősége szerinti állam, illetve terület tekintetében, amelynek az állandó telephely a részét
képezi. Az azon üzleti egység adóügyi illetősége szerinti államban, illetve területen történő,
adott üzleti egységre vonatkozó adatszolgáltatás keretében, amelynek az állandó telephely a
részét képezi, nem közölhetők az állandó telephelyre vonatkozó pénzügyi adatok.
3.

Az éves nyomtatvány tárgyidőszaka

A nyomtatványt tárgyidőszaka az adatszolgáltatásra kötelezett Multinacionális vállalatcsoport
Pénzügyi éve. A Csoporttagok tekintetében – az adatszolgáltatásra kötelezett Multinacionális
vállalatcsoport választása szerint – a nyomtatványnak következetesen a következő
információk valamelyikét kell tükröznie:
a)

az érintett Csoporttagok azon Pénzügyi évére vonatkozó információk, amely az
adatszolgáltatásra kötelezett Multinacionális vállalatcsoport Pénzügyi évével azonos
napon, vagy az e napot megelőző 12 hónapon belül fejeződik be;

b)

az adatszolgáltatás tárgyát képező összes Csoporttag tekintetében az
adatszolgáltatásra kötelezett Multinacionális vállalatcsoport Pénzügyi évére
vonatkozó információk.

4.

Az adatok forrása

Az adatszolgáltatásra kötelezett Multinacionális vállalatcsoportnak minden évben
következetesen ugyanazokat az adatforrásokat kell használnia a nyomtatványkitöltéséhez. Az
adatszolgáltatásra kötelezett Multinacionális vállalatcsoport megválaszthatja, hogy a
konszolidált beszámolóiból, az egyes szervezetek törvényben és jogszabályban előírt
pénzügyi kimutatásaiból vagy belső vezetőségi beszámolókból származó adatokat használ. A
nyomtatványban foglalt, a bevételre, az eredményre és az adóra vonatkozó adatszolgáltatást
nem szükséges összeegyeztetni az Összevont pénzügyi kimutatásokkal. Amennyiben az
adatszolgáltatás kötelező pénzügyi beszámoló alapján történik, minden összeget az
adatszolgáltatásra kötelezett Multinacionális vállalatcsoport megadott funkcionális
pénznemében kell kifejezni a nyomtatvány kiegészítő információk számára fenntartott
szakaszában rögzített éves átlagos átváltási árfolyammal számítva. Ugyanakkor nem
szükséges kiigazításokat tenni az egyes adójogrendszerekben alkalmazott számviteli
alapelvek különbségei miatt.
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Az adatszolgáltatásra kötelezett Multinacionális vállalatcsoportnak a nyomtatvány kiegészítő
információk számára fenntartott szakaszában rövid leírást kell adnia arról, hogy milyen
adatforrásokat használt a nyomtatvány kitöltéséhez. Ha az adatszolgáltatásra kötelezett
Multinacionális vállalatcsoport egyik évről a másikra változtat a felhasznált adatforrásokon, a
nyomtatvány kiegészítő információk számára fenntartott szakaszában ki kell fejtenie, hogy
melyek a változtatás indokai és következményei.
C.

Részletes útmutató az országonkénti jelentés kitöltéséhez

1.

A nyereség, az adók és az üzleti tevékenységek adójogrendszer (állam, illetve terület)
szerinti áttekintése (1. táblázat)

1.1.

Adójogrendszer (állam, illetve terület)

A nyomtatvány első oszlopában az adatszolgáltatásra kötelezett multinacionális
vállalatcsoportnak fel kell sorolnia az összes olyan államot, illetve területet, amelyben a
Multinacionális vállalatcsoport Csoporttagjai adóügyi illetőséggel rendelkeznek.
Adójogrendszeren államot vagy az államtól különböző, külön, autonóm adóügyi
jogrendszerrel rendelkező területet kell érteni. Külön sort kell beilleszteni a Multinacionális
vállalatcsoport minden olyan Csoporttagja számára, amely az adatszolgáltatásra kötelezett
Multinacionális vállalatcsoport megítélése szerint egyetlen államban, illetve területen sem
rendelkezik adóügyi illetőséggel. Amennyiben valamely Csoporttag több államban, illetve
területen is rendelkezik adóügyi illetőséggel, az elsődleges adóügyi illetőség szerinti állam,
illetve terület meghatározására az alkalmazandó adóegyezménynek a kérdést véglegesen
eldöntő szabályait kell alkalmazni. Amennyiben nem létezik hatályos adóegyezmény, a
Csoporttagról a tényleges üzletvezetés helye szerinti államban, illetve területen kell teljesíteni
az adatszolgáltatást. A tényleges üzletvezetés helyét a nemzetközileg elfogadott normák
szerint kell megállapítani.
1.2.

Bevétel

A nyomtatványnak a „Bevétel” cím alatti három oszlopában az adatszolgáltatásra kötelezett
Multinacionális vállalatcsoportnak a következő információkat kell megadnia:
a)

az adott államban, illetve területen a Multinacionális vállalatcsoport összes
Csoporttagjánál a Csoporttagokkal végrehajtott ügyletekből keletkező bevétel
összege;

b)

az adott államban, illetve területen a Multinacionális vállalatcsoport összes
Csoporttagjánál a független felekkel végrehajtott ügyletekből keletkező bevétel
összege;

c)

az a) és a b) pont szerinti összegek összege.

A bevétel magában foglalja a készletek és javak értékesítéséből, szolgáltatások nyújtásából,
jogdíjakból, kamatokból, díjakból származó bevételeket és bármely más befolyó összeget. A
bevétel nem foglalhatja magában a más Csoporttagtól befolyt olyan összegeket, amelyek a
fizető fél adóügyi illetősége szerinti államban, illetve területen osztaléknak minősülnek.
1.3.

Adózás előtti eredmény

A nyomtatvány ötödik oszlopában az adatszolgáltatásra kötelezett Multinacionális
vállalatcsoportnak meg kell adnia az összes olyan Csoporttag adózás előtti eredményének
összegét, amely az adott államban, illetve területen adóügyi illetőséggel rendelkezik. Az
adózás előtti eredménynek magában kell foglalnia minden rendkívüli bevételt és ráfordítást.
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1.4.

Megfizetett nyereségadó (pénzforgalmi alapon)

A nyomtatvány hatodik oszlopában az adatszolgáltatásra kötelezett Multinacionális
vállalatcsoportnak meg kell adnia az összes olyan Csoporttag által az adott Pénzügyi évben
ténylegesen megfizetett nyereségadó teljes összegét, amely az adott államban, illetve területen
adóügyi illetőséggel rendelkezik. A megfizetett adók összegének magában kell foglalnia a
Csoporttag által az adóügyi illetőség szerinti államnak, illetve területnek és minden más
adójogrendszernek (államnak, illetve területnek) ténylegesen megfizetett nyereségadót. A
megfizetett adók összegének magában kell foglalnia a Csoporttagnak teljesített kifizetések
tekintetében más szervezetek (társult vállalkozások és független vállalkozások) által
megfizetett forrásadókat. Tehát amennyiben egy A államban, illetve területen adóügyi
illetőséggel rendelkező A társaság számára B adójogrendszerben (államban, illetve területen)
kamat keletkezik, a B adójogrendszerben (államban, illetve területen) levont forrásadót az A
társaságnak kell bejelentenie.
1.5.

Esedékes nyereségadó (a folyó évre vonatkozóan)

A nyomtatvány hetedik oszlopában az adatszolgáltatásra kötelezett Multinacionális
vállalatcsoportnak meg kell adnia az összes, az adott államban, illetve területen adóügyi
illetőséggel rendelkező Csoporttagnál az adatszolgáltatás évében keletkezett adóköteles
nyereség vagy veszteség után fizetendő esedékes folyó évi adó összegét. A folyó évi
adóösszeg csak a folyó év műveleteire vonatkozhat, és nem foglalhatja magában a halasztott
adókat vagy a bizonytalan adókötelezettségekre vonatkozó előzetes előirányzatokat.
1.6.

Jegyzett tőke

A nyomtatvány nyolcadik oszlopában az adatszolgáltatásra kötelezett Multinacionális
vállalatcsoportnak meg kell adnia az összes olyan Csoporttag jegyzett tőkéjének összegét,
amely az adott államban, illetve területen adóügyi illetőséggel rendelkezik. Az állandó
telephelyek tekintetében a jegyzett tőkét annak a jogalanynak kell bejelentenie, amelynek az
állandó telephelyéről szó van, kivéve, ha az állandó telephely szerinti állam adójogrendszere
meghatározza a tőkére vonatkozó követelmény mértékét.
1.7.

Eredménytartalék

A nyomtatvány kilencedik oszlopában az adatszolgáltatásra kötelezett Multinacionális
vállalatcsoportnak meg kell adnia az összes olyan Csoporttag eredménytartalékának összegét,
amely az adott államban, illetve területen az év utolsó napján adóügyi illetőséggel
rendelkezik. Az állandó telephelyek tekintetében az eredménytartalékot felhalmozott
eredményt annak a jogalanynak kell bejelentenie, amelynek az állandó telephelyéről szó van.
1.8.

Alkalmazottak száma

A nyomtatvány tizedik oszlopában az adatszolgáltatásra kötelezett Multinacionális
vállalatcsoportnak meg kell adnia teljes munkaidős egyenértékben kifejezve az összes olyan
Csoporttag alkalmazottainak összlétszámát, amely az adott államban, illetve területen adóügyi
illetőséggel rendelkezik. Az alkalmazottak számát az év végi állapotnak megfelelően, az éves
átlagos létszámszint alapján, vagy pedig más, az összes adójogrendszer tekintetében minden
évben egységesen alkalmazott alapon kell megadni. Ebből a célból a Csoporttag rendes
működési tevékenységében részt vevő független alvállalkozók is alkalmazottnak tekinthetők.
Megengedhető az alkalmazottak számának ésszerű kerekítése vagy közelítő meghatározása,
amennyiben a kerekítés vagy közelítés nem torzítja lényegesen az alkalmazottak különböző
adójogrendszerek (államok, illetve területek) közötti relatív megoszlását. Minden évben és
minden szervezetre kiterjedően következetes megközelítést kell alkalmazni.
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1.9.

A készpénzen és készpénznek minősülő eszközökön kívüli tárgyi eszközök

Az űrlap tizenegyedik oszlopában az adatszolgáltatásra kötelezett Multinacionális
vállalatcsoportnak meg kell adnia az összes olyan Csoporttag tárgyi eszközei könyv szerinti
nettó értékének összegét, amely az adott államban, illetve területen adóügyi illetőséggel
rendelkezik. Az állandó telephelyek esetében az eszközökről azon adójogrendszer (állam,
illetve terület) viszonylatában kell adatokat szolgáltatni, amelyben az állandó telephely
található. E célból a készpénz és a készpénznek minősülő eszközök, az immateriális javak és a
pénzügyi eszközök nem tartoznak a tárgyi eszközök közé.
2.

A
Multinacionális
vállalatcsoport
összes
Csoporttagjának
felsorolása
adójogrendszerenkénti (államonkénti, illetve területenkénti) bontásban (2. táblázat)

2.1.

Az adott államban, illetve területen adóügyi illetőséggel rendelkező Csoporttagok

Az adatszolgáltatásra kötelezett Multinacionális vállalatcsoportnak adójogrendszerenként és a
jogalanyok megnevezésével fel kell sorolnia a Multinacionális vállalatcsoport összes olyan
Csoporttagját, amely az adott államban, illetve területen adóügyi illetőséggel rendelkezik.
Ugyanakkor, amint az az általános útmutató 2. pontjában az állandó telephelyekre
vonatkozóan is szerepel, az állandó telephelyet azon adójogrendszernél (államnál, illetve
területnél) kell feltüntetni, amelyben található. Jelezni kell, hogy melyik jogalany állandó
telephelyéről van szó.
2.2.

Az alapítás vagy cégbejegyzés helye szerinti állam, illetve terület (adójogrendszer),
ha különbözik az adóügyi illetőség szerinti államtól, illetve területtől

Az adatszolgáltatásra kötelezett Multinacionális vállalatcsoportnak meg kell neveznie azt az
adójogrendszert (államot, illetve területet), amelynek joga szerint a Multinacionális
vállalatcsoport Csoporttagját alapították vagy bejegyezték, amennyiben ezen adójogrendszer
(állam, illetve terület) különbözik az adóügyi illetőség szerinti államtól, illetve területtől.
2.3.

Fő üzleti tevékenység(ek)

Az adatszolgáltatásra kötelezett Multinacionális vállalatcsoportnak a megfelelő rovatok
bejelölésével meg kell határoznia a Csoporttag által az adott adójogrendszerben (államban,
illetve területen) végzett fő üzleti tevékenység(ek) jellegét.
_____________
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 2018/822/ EU 1. cikk 8. pont és
a melléklet
IV. MELLÉKLET
ISMERTETŐJEGYEK
I. rész: A fő előny vizsgálatára irányuló teszt
Az A. kategóriába tartozó általános ismertetőjegyek, valamint a B. kategóriába és a
C. kategória 1. b) pontjának i. alpontjába, c) pontjába és d) pontjába tartozó különös
ismertetőjegyek csak akkor vehetők figyelembe, ha átmennek a „fő előny vizsgálatára
irányuló teszten”.
Az említett teszt akkor minősül sikeresen teljesítettnek, ha megállapítható, hogy a fő előny
vagy a fő előnyök egyike, amelyre – minden releváns tényt és körülményt figyelembe véve –
egy adott személy az adott konstrukció megvalósítása nyomán ésszerűen számíthat, az
adóelőny elérése.
A C. kategória 1. pontja szerinti ismertetőjegy összefüggésében a C. kategória 1. b) pontjának
i. alpontjában, c) pontjában vagy d) pontjában foglalt feltételek fennállása önmagában még
nem vezethet annak megállapításához, hogy egy adott konstrukció átment a fő előny
vizsgálatára irányuló teszten.
II. rész: Ismertetőjegy kategóriák
A.

A fő előny vizsgálatára irányuló teszthez kapcsolódó általános ismertetőjegyek.
1.

Olyan konstrukció, amelynek keretében az érintett adózó vagy a konstrukció
valamely résztvevője arra vonatkozó titoktartást vállal, hogy nem fedi fel más
adótervezésben közreműködők vagy az adóhatóságok felé, hogy a konstrukció
révén hogyan érhető el adóelőny.

2.

Olyan konstrukció, amelynek keretében az adótervezésben közreműködő a
konstrukció megvalósításáért díjazásra (vagy kamatra, a pénzügyi költségek és
egyéb díjak ellentételezésére) jogosult, és az említett díj a következő módon
kerül meghatározásra:

3.

B.

a konstrukció révén elért adóelőny összege alapján; vagy

b)

annak függvényében, hogy a konstrukció révén ténylegesen sikerül-e
adóelőnyt elérni. Az ilyen megállapodás azt is magában foglalja, hogy
amennyiben a konstrukció révén várt adóelőnyt részben vagy egészben
nem sikerül elérni, akkor az adótervezésben közreműködő részben vagy
egészben köteles visszafizetni a kapott díjat.

Olyan konstrukció, amelynek keretében jelentős mértékben szabványosított
dokumentumokat és/vagy struktúrát használnak, és amely egynél több érintett
adózó részére áll rendelkezésre anélkül, hogy azt a végrehajtáshoz érdemben
személyre kellene szabni.

A fő előny vizsgálatára irányuló teszthez kapcsolódó különös ismertetőjegyek
1.

HU

a)

Olyan konstrukció, amelynek keretében a konstrukció egy adott résztvevője
fiktív lépéseket tesz, nevezetesen felvásárol egy veszteséges vállalatot, felhagy
e vállalat fő tevékenységével, és a veszteséget arra használja fel, hogy
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csökkentse adókötelezettségét, például úgy, hogy az említett veszteségeket egy
másik adójogrendszerbe viszi át, vagy felgyorsítja az említett veszteségek
felhasználását.

C.

2.

Olyan konstrukció, amelynek keretében a nyereséget tőkévé, ajándékká vagy
más, alacsonyabb adókulcs alá eső vagy adómentességet élvező
bevételkategóriává alakítják.

3.

Olyan konstrukció, amelynek keretében vagy olyan körkörös ügyleteket
bonyolítanak le, melyek a pénzeszközök körbeáramoltatását eredményezik,
olyan közbeiktatott szervezetek részvételével, amelyek semmilyen más
elsődleges kereskedelmi funkciót nem végeznek, vagy olyan tranzakciókra
kerül sor, amelyek egymást ellentételezik vagy lenullázzák, vagy amelyek
ehhez hasonló tulajdonságokkal rendelkeznek.

Határokon átnyúló ügyletekhez kapcsolódó különös ismertetőjegyek
1.

HU

Olyan konstrukció, amelynek keretében két vagy több kapcsolt vállalkozás
között határokon átnyúló, levonható kifizetésre kerül sor, és legalább az alábbi
feltételek egyike teljesül:
a)

a kifizetés címzettje egyetlen adójogrendszerben (államban, illetve
területen) sem rendelkezik adóügyi illetőséggel;

b)

a kifizetés címzettje ugyan rendelkezik adóügyi illetőséggel valamelyik
adójogrendszerben (államban, illetve területen), de:
i.

az adott adójogrendszerben nem vetnek ki társasági adót vagy a
társasági adó mértéke nulla vagy közel nulla; vagy

ii.

az adott adójogrendszer (állam, illetve terület) szerepel az azon
Unión kívüli adójogrendszereket (államokat, illetve területeket)
tartalmazó listán, amelyekről a tagállamok együttesen vagy az
OECD keretében megállapították, hogy nem együttműködő
adójogrendszereknek
(államoknak,
illetve
területeknek)
minősülnek;

c)

a kifizetés egészben adómentességet élvez abban az adójogrendszerben
(államban, illetve területen), amelyben a címzettje adóügyi illetőséggel
rendelkezik;

d)

a kifizetés adókedvezményt élvez abban az adójogrendszerben
(államban, illetve területen), amelyben a címzettje adóügyi illetőséggel
rendelkezik.

2.

Ugyanazon értékcsökkenési leírásra egynél több adójogrendszerben igényelnek
levonásokat.

3.

Ugyanazon nyereség- vagy tőketételre egynél több adójogrendszerben
igényelnek kettős adóztatás alóli mentességet.

4.

Olyan konstrukció, amelynek keretében eszközátruházásra kerül sor és lényegi
eltérés van az adott eszközökért az érintett adójogrendszerekben fizetendő
összegek között.
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D.

Az automatikus információcserére és a tényleges tulajdonlásra vonatkozó különös
ismertetőjegyek
1.

2.

Olyan konstrukció, amely azzal a hatással járhat, hogy veszélyezteti a Pénzügyi
számlainformációk automatikus cseréjére vonatkozó uniós jogszabályokat vagy
ezekkel egyenértékű megállapodásokat – köztük harmadik országokkal kötött
ilyen megállapodásokat – végrehajtó jogszabályok szerinti adatszolgáltatási
kötelezettségeket, vagy amely kihasználja az ilyen jogszabályok vagy
megállapodások hiányát. Az ilyen konstrukciók magukban foglalják legalább
az alábbiakat:
a)

olyan számla, termék vagy befektetés igénybevétele, amely nem
Pénzügyi számla, vagy látszólag nem minősül annak, de amelynek
jellemzői alapvetően hasonlítanak a Pénzügyi számlák jellemzőihez;

b)

Pénzügyi számlák vagy eszközök olyan adójogrendszerekbe történő
áthelyezése, vagy olyan adójogrendszerek igénybevétele, amelyeket nem
köt a Pénzügyi számlainformációknak az érintett adózó illetősége szerinti
állammal folytatandó automatikus cseréje;

c)

a nyereség és a tőke olyan termékekké vagy kifizetésekké való
átsorolása, amelyek nem tartoznak a Pénzügyi számlainformációk
automatikus cseréjének hatálya alá;

d)

Pénzügyi intézmény vagy Pénzügyi számla vagy az abban, illetve azon
található eszközök olyan Pénzügyi intézménybe vagy Pénzügyi számlába
vagy eszközbe történő áthelyezése, illetve olyan Pénzügyi intézménnyé
vagy Pénzügyi számlává vagy eszközzé történő átalakítása, amely nem
tartozik a Pénzügyi számlainformációk automatikus cseréjének hatálya
alá;

e)

olyan jogi személyek, konstrukciók vagy struktúrák igénybevétele,
amelyek megszüntetik, vagy az a céljuk, hogy megszüntessék egy vagy
több számlatulajdonosnak vagy ellenőrzést gyakorló személynek a
Pénzügyi számlainformációk automatikus cseréjének keretében végzett
adatszolgáltatási tevékenységét;

f)

olyan konstrukciók, amelyek növelik vagy kiaknázzák azoknak az
átvilágítási eljárásoknak a gyenge pontjait, amelyeket a Pénzügyi
intézmények arra használnak, hogy eleget tegyenek a Pénzügyi
számlainformációkra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségeiknek, az
olyan adójogrendszerek igénybevételét is beleértve, amelyekben
elégtelen vagy nem megfelelő a pénzmosás elleni küzdelmet szolgáló
jogérvényesítés, vagy amelyek alacsony szintű átláthatósági
követelményeket támasztanak jogi személyekkel vagy jogi
konstrukciókkal szemben.

Olyan konstrukció, amelynek jogi vagy tényleges tulajdonosi lánca nem
átlátható, és amely olyan személyeket, jogi konstrukciókat vagy struktúrákat
vesz igénybe:
a)

HU

amelyek nem folytatnak megfelelő személyzettel, felszereléssel,
eszközökkel és helyiségekkel támogatott érdemi gazdasági
tevékenységet; és
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E.

b)

amelyeket az ilyen személyek, jogi konstrukciók vagy struktúrák által
tartott eszközök tényleges tulajdonosai közül egynek vagy többnek az
illetősége szerinti adójogrendszertől (államtól, illetve területtől) eltérő
bármely más adójogrendszerben (államban, illetve területen) jegyeztek
be, kezelnek, vagy ilyen adójogrendszer (állam, illetve terület) illetősége
vagy ellenőrzése alatt állnak vagy ott telephellyel rendelkeznek; és

c)

amelyek esetében az (EU) 2015/849 irányelvben meghatározottak
szerinti tényleges tulajdonosait azonosíthatatlanná tették.

A transzferárazással kapcsolatos különös ismertetőjegyek
1.

Olyan konstrukció, amelynek keretében egyoldalú minimum mentesítési
szabályok alkalmazására kerül sor.

2.

Olyan konstrukció, amelynek keretében nehezen értékelhető immateriális javak
átruházására kerül sor. A „nehezen értékelhető immateriális javak” kifejezés
azokat az immateriális javakat vagy immateriális javakhoz fűződő jogokat
foglalja magában, amelyek esetében a kapcsolt vállalkozások közötti
átruházásuk időpontjában:

3.

a)

nem állnak rendelkezésre megbízhatóan összehasonlítható ügyletek,
valamint

b)

a tranzakció létrejöttének időpontjában még nagymértékben
bizonytalanok az átruházott immateriális javakból a jövőben várhatóan
befolyó pénzforgalommal vagy nyereséggel kapcsolatos előrejelzések,
vagy az immateriális javak értékeléséhez használt feltételezések, ami
megnehezíti az immateriális javakkal kapcsolatos végső siker mértékének
előrejelzését az átruházás időpontjában.

Olyan konstrukció, amelynek keretében feladatok és/vagy kockázatok és/vagy
eszközök csoporton belüli, határokon átnyúló áthelyezésére kerül sor,
amennyiben az áthelyezést követő három éves időszakban az áthelyező fél
vagy felek kamatfizetés és adózás előtti eredményének előrejelzett éves
összege nem éri el az adott áthelyező fél vagy felek kamatfizetés és adózás
előtti éves eredményének arra az esetre előrejelzett összege 50 %-át, ha az
áthelyezésre nem került volna sor.
_____________
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V. MELLÉKLET
A. rész
A hatályon kívül helyezett irányelv és módosításai a 35. cikk szerint
A Tanács 16/2011/EU irányelve

(HL L 64., 2011.3.11., 1. o.)

A Tanács 2014/107/EU irányelve

(HL L 359., 2014.12.16., 1. o.)

A Tanács (EU) 2015/2376 irányelve

(HL L 332., 2015.12.18., 1. o.)

A Tanács (EU) 2016/881 irányelve

(HL L 146., 2016.6.3., 8. o.)

A Tanács (EU) 2016/2258 irányelve

(HL L 342., 2016.12.16., 1. o.)

A Tanács (EU) 2018/822 irányelve

(HL L 139., 2018.6.5., 1. o.)

B. rész
A belső jogba való átültetésre vonatkozó határidők és az alkalmazás kezdőnapjai
(a 35. cikk szerint)
Irányelv

Az átültetés határideje

2011/16/EU irányelv

2013. január 1.

Az alkalmazás kezdőnapja

(A 8. cikket illetően 2015.
január 1.)
2014/107/EU irányelv

2015. december 31.

2016. január 1.
(Ausztria esetében 2017.
január 1.)

(EU) 2015/2376 irányelv

2016. december 31.

2017. január 1.

(EU) 2016/881 irányelv

2017. június 4.

2017. június 5.

(EU) 2016/2258 irányelv

2017. december 31.

2018. január 1.

(EU) 2018/822 irányelv

2019. december 31.

2020. július 1.

_____________
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VI. MELLÉKLET
MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT
2011/16/EU irányelv

HU

Ez az irányelv

1 - 7. cikk

1 - 7. cikk

8. cikk (1), (2) és (3) bekezdés

8. cikk (1), (2) és (3) bekezdés

8. cikk, (3a) bekezdés

8. cikk, (4) bekezdés

8. cikk, (6) bekezdés

8. cikk, (5) bekezdés

8. cikk, (7) bekezdés

8. cikk, (6) bekezdés

8. cikk, (7a) bekezdés

8. cikk, (7) bekedzés

8. cikk, (8) bekezdés

8. cikk, (8) bekezdés

8a. cikk, (1) bekezdés

9. cikk, (1) bekezdés

8a. cikk, (2) bekezdés

–

8a. cikk, (3) bekezdés

9. cikk, (2) bekezdés

8a. cikk, (4) bekezdés

9. cikk, (3) bekezdés

8a. cikk, (5) bekezdés

9. cikk, (4) bekezdés

8a. cikk, (6) bekezdés

9. cikk, (5) bekezdés

8a. cikk, (7) bekezdés

9. cikk, (6) bekezdés

8a. cikk, (8) bekezdés

9. cikk, (7) bekezdés

8a. cikk, (9) bekezdés

–

8a. cikk, (10) bekezdés

9. cikk, (8) bekezdés

8aa. cikk

10. cikk

8ab. cikk

11. cikk

8b. cikk, (1) bekezdés

–

8b. cikk, (2) bekezdés

12. cikk

9. cikk

13. cikk

10. cikk

14. cikk

11. cikk

15. cikk
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12. cikk

16. cikk

13. cikk

17. cikk

14. cikk

18. cikk

15. cikk

19. cikk

16. cikk

20. cikk

17. cikk

21. cikk

18. cikk

22. cikk

19. cikk

23. cikk

20. cikk, (1) - (4) bekezdés

24. cikk, (1) - (4) bekezdés

20. cikk, (5) bekezdés, első albekezdés

24. cikk, (5) bekezdés, első és második
albekezdés

20. cikk, (5) bekezdés, második albekezdés

24. cikk, (5) bekezdés, harmadik albekezdés

20. cikk, (5) bekezdés, harmadik albekezdés

24. cikk, (5) bekezdés, negyedik albekezdés

20. cikk, (6) bekezdés

24. cikk, (6) bekezdés

21. cikk, (1) - (4) bekezdés

25. cikk, (1) - (4) bekezdés

21. cikk, (5) bekezdés első és második
albekezdés

25. cikk, (5) bekezdés, első albekezdés

21. cikk, (5) bekezdés, harmadik albekezdés

25. cikk, (5) bekezdés, második albekezdés

20. cikk, (5) bekezdés, negyedik albekezdés

25. cikk, (5) bekezdés, harmadik albekezdés

21. cikk, (6) bekezdés

25. cikk, (6) bekezdés

22. cikk, (1) bekezdés

26. cikk, (1) bekezdés

22. cikk, (1a) bekezdés

26. cikk, (2) bekezdés

22. cikk, (2) bekezdés

26. cikk, (3) bekezdés

23. cikk

27. cikk

23a. cikk

28. cikk

24. cikk

29. cikk

25. cikk, (1) bekezdés

30. cikk, (1) bekezdés

25. cikk, (1a) bekezdés

30. cikk, (2) bekezdés
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25. cikk, (2) bekezdés

30. cikk, (3) bekezdés

25. cikk, (3) bekezdés

30. cikk, (4) bekezdés

25. cikk, (4) bekezdés

30. cikk, (5) bekezdés

25a. cikk

31. cikk

26. cikk

32. cikk

27. cikk

33. cikk

28. cikk

35. cikk

29. cikk

34. cikk

30. cikk

36. cikk

31. cikk

37. cikk

I - IV. melléklet

I - IV. melléklet

–

V. melléklet

–

VI. melléklet
_____________
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