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AutomAtikus – Adóügyi információcsere crs dAc2

830   regisztráció
850   megnyitó Az iir részéről
900   Adóilletőség megállA- 
pításA – mAgánszemély,  
jogi személy Adóilletőségének 
megállApításA A gyAkorlAtbAn
 Mennyire kell visszamenni, meddig szükséges elmen-

ni az adóilletőség megállapításánál meglévő Ügyfél 
esetén? 

 Mennyire kell okirati bizonyíték, bizonyítás? Milyen 
okiratot kell az Ügyfélnek bemutatnia?

 Mi a teendő abban az esetben, ha 
	  nem nyilatkozik az adóügyi illetőségéről az Ügy-

fél,
	  indikátor alapján: egy lakcímre (állandó, jelen-

tendő állam lakcím) bejelentett adóügyi illetőség, de 
nem biztos, hogy mindenhol van lakcímkártya

	  ha az ügyfél okmányai és nyilatkozata között el-
lentmondás van, miként járunk el az ellenbizonyításra 
hivatott újabb CRS nyilatkozat és okirati bizonyíték 
bekérése során?

 Hol tekinthető meg, hogy melyek azok a számlák és 
intézmények, amik mentesek?

 Miért más kört határoz meg mentesítés kapcsán a 
FATCA és a CRS?

 Hogyan kell „lekövetni” az újonnan csatlakozó orszá-
gok körét?

 Milyen szabályok vonatkoznak az újonnan csatlakozó 
országokra?

 Mikortól merül fel Magyarországon az átvilágítás? 
Mikortól lehet Ügyfélnyilatkozatot kérni?

 Miket nevezünk már meglévő számláknak az újonnan 
csatlakozó államok esetében?

 Minden újonnan csatlakozó állam esetében igaz lesz-e, 
hogy a következő év január 1-jétől kell jelenteni?

 Ha van egy harmadik országbeli Ügyfél (aki nem írt 
alá CRS DAC2-t), akkor jelenteni kell-e Őt?

Előadó: csabai róbert, Osztályvezető Adópolitikai és 

nemzetközi adózási főosztály, Nemzetközi adózási osztály, 

Nemzetgazdasági Minisztérium

Az előadás az előadó által módosításra kerül.

940   fAtcA és crs  
hAsonlóságAi, különbségei és  
további pontosítAndó kérdések
 Melyek a FATCA és a CRS hasonlóságai és különb-

ségei? Pl.: a számlaegyenleg, a FATCA-nál van egy 
korlát, Lakástakarékpénztárakat a FATCA alól kivet-
ték, a CRS DAC2-nél nem vették ki

 Bizalmi vagyonkezelők státusza: az Új Ptk-ban talál-
hatóak

 A vagyonkezelő jelentő pénzügyi intézmény (FI) a 
CRS-DAC2 szerint? 

 Mi számít CRS szerint finacial account-nak? A számla 
beazonosítása

 Mi a teendő CRS DAC2 szerint, ha osztalék jellegű jö-
vedelme van az ügyfélnek? – Külföldi ügyfél magyar 
piacon kibocsátott papírt vesz, vagy fordítva

 Mikortól kell lekövetni a banknak egy Ügyféladat-
változást? Ügyfélbejelentést követően mennyi időn 
belül? – Változásbejelentés: lakcím-változás stb.

Előadó: dr. rankó Attila, Compliance vezető, 

Deutsche Bank AG

és társelőadói felkérés folyamatban

1020  kávészünet 

1130   controlling person  
és tényleges tulAjdonos  
Adóilletőségének vizsgálAtA
 Kit tekinthetünk ellenőrzést gyakorló személynek? Az 

ellenőrzést gyakorló személyek azonosítása pontosan 
cégformák szerint. Pl.: az alapítványnál kuratórium 
elnöke, kuratóriumi tagok, vagy tulajdoni hányad, 
%-os meghatározás alapján

 A controlling person és a tényleges tulajdonos defi-
níciója

 A contolling person adóilletőségét is vizsgálni kell?
 A bankszámla feletti rendelkező, aki nem tulajdonosa 

a cégnek, de controlling person: Őt is vizsgálni kell?
 Mennyiben változtatná meg az eddigi eljárásrendet, 

Ügyféltájékoztatást, ha nem csak a tényleges tulaj-
donost kellene nyilatkoztatni, hanem az ellenőrzést 
gyakorló személyt, személyeket is? rendszerfejlesz-
tések

rendezvényünk szólni kíván
Az érintett hazai pénzügyi intézmények (Kereskedelmi bankok, biztosító társaságok,  
befektetési alapkezelők, lízing cégek, brókercégek)
 compliance szakembereihez – tőkepiaci compliance is
 jogi vezetőihez
 adatvédelmi és bankbiztonsági felelőseihez
 IT vezetőihez
 pénzforgalmi szakértőihez
 üzlet/adóügyi szakembereihez, vezetőihez
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A1210  crs-dAc2 és A kAmAtAdó- 
változás szeptember 1-jétől
 Mi a teendő akkor, ha CRS szerint nem azonosítható 

az adóügyi illetőség? CRS szerint nem tudjuk jelen-
teni, kamatadó szerint viszont kell jelenteni

 Mi történik akkor, ha egy Ügyfél behoz egy nem CRS 
szerinti nyilatkozatot?

 Ha valaki új ügyfél és nincs Tőle érvényes nyilatkozat?
 Mi van a CRS hatálya alá nem tartozó országok esetében?
 Miként oldható fel az az ellentmondás, hogy amennyi-

ben az Ügyfél szeptember 1-je előtt nyitotta a betétet, 
de utána fog lejárni (szeptember 1-je után), akkor a 
lejáratkor esedékes vonatkozna rá?

 Milyen hatást gyakorol mindez a számlavezető rend-
szerre? fejlesztések 

 Mi a teendő, ha időközben (a nyilatkozat óta) megvál-
tozott az adóügyi illetősége az Ügyfélnek?

 Mi a protokoll az Ügyfél utólagos reklamációja ese-
tén? Ezt korrigálni kell-e? Milyen módon?

 Miként oldható meg, hogy bizonyos számlák esetében 
CRS kapcsán elég lenne 2016. decemberéig (illetve 
2017. decemberéig megtenni az átvilágítást, de a ka-
matadó miatt már szeptember 1-jéig ezt meg kellett 
volna tennie a piaci szereplőknek)

1250  ebédszünet 

1350  crs-dAc2 és A pénzmosás  
elleni törvény: ügyfélnyilAtkozA-
tok, duplikációk elkerülése
 Milyen módon kívánja közelíteni a jogalkotó a FATCA, 

CRS és pénzmosás elleni törvényt?
 Hogyan fogják egységesíteni az azonosítási folyama-

tot, amikor szövegezik a törvényt?
 Tényleges tulajdonosi nyilatkozatot kell kérni a CRS 

DAC2 és a pénzmosásnál is
 A politikailag érintett személy és a tényleges tulaj-

donos definíciója
 Passzív nem pénzügyi jogalany meghatározása, ér-

telmezése, pontosítás (az tartozik ide, aki nem aktív, 
ezért kvázi ez annak a bevallása lenne, hogy pénzt 
mos)

 A pénzmosásnál kialakításra kerülő nyilatkozatokat 
tartalmazó adatbázishoz a piaci szereplők is hozzá-
férhetnek majd?

 Ki készíti a tényleges tulajdonosi listát? Az Iparka-
mara vagy a Cégbíróság?

1430  Adószám-formátum  
és AdAtszolgáltAtás – nAv
 Mikorra várható a NAV honlapján megtekinthető adó-

szám-formátum lista?
 Melyik országban nincs adószám? Milyen formátu-

mú és milyen okmányokon található az adószám, az 
egyes országok esetében? 

 Milyen különbség van a magánszemélyek és a cégek 
formátuma között? Az egyes országoknak hány szám-
jegyű az adószáma? adatgyűjtésnél fontos

 A FATCA riporttinggal összehasonlítva különbségek
 A riportinggal kapcsolatos tudnivalók: a riportolásra 

való felkészülés, adatszolgáltatási követelmény
 Mennyiben fog változni az adatszolgáltatási adatlap 

– a nyomtatvány – ami már elkészült a NAV részéről?
 Milyen adatokat kell leválogatni?  Pontosan mire „lö-

vünk”? Vannak-e még támpontok? Az információk 
milyenségének a tisztázása

 Mit és milyen formában kell majd riportolni? fejlesz-
téseknél fontos

 Van-e valami kódlista a résztvevő államokról? Milyen 
kóddal kell jelenteni Őket? A jelentési formanyomtat-
ványra vezetni kell ezt

 Mi a teendő abban az esetben, ha egy Ügyfél évközben 
lelépett a számláról, akkor Őt kell-e jelenteni?  pl.: a 
8. hónapban, tehát megszűnik tulajdonosnak lenni

 Hogyan osztják meg az ellenőrzést egymás között a 
hatóságok? NAV és MNB: Adatminőség kérdése, nem 
időben küldés, a jogszabályban leírtaknak megfele-
lően tevékenykedik-e? – ellenőrzés, szankcionálás

 Mennyiben naprakész a NAV honlapján megtekinthető 
együttműködő intézmények listája?

Előadó: messzi-szabó richárd, Osztályvezető 

Kockázatkezelési és Kapcsolattartó Főosztály Központi 

Kapcsolattartó Iroda, Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Az előadás az előadó által módosításra kerül.

1510  kávészünet 

1530  AktuAlitások és kihívások  
A riportinggAl kApcsolAtbAn
kerekasztal-beszélgetés
 Kinél milyen problémák merültek fel? Kinek milyen 

válasza van erre?
 Milyen módon lehetne az Ügyfeleket tájékoztatni erről 

a szabályozási változásról?
 Mennyiben könnyítené meg az Ügyfélnyilatkoztatást, 

amennyiben erről egy tájékoztató kiküldésre kerülne 
a hatóság/jogalkotó részéről?

 Mennyire lehet automatizálni a riporting kapcsán a 
folyamatokat? manuális adatfeltöltés

 Mekkora lesz IT és humánerőforrás oldalról az adat-
szolgáltatás munkaigénye a hitelintézetek részéről? 
számítógépes módszertan változása

 Mi kerül bele az őszi adócsomagba az előzetes vára-
kozásoknak megfelelően? Mi maradt ki ebből?

1630  A rendezvény zárásA 
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Fizetés, visszalépés
Jelentkezésével elfogadja a jelentkezési és visszalépési feltételeket. Jelentkezésének beérkezése után visszaigazolást 
és a költségviselő számlázási címére kiállított előlegbekérőt küldünk. Kérjük az ott feltüntetett összeget szíveskedjen  
a rendezvény előtt átutalni. A rendezvényre való bejutás csak akkor garantált, ha befizetése cégünkhöz 3 munkanappal a 
rendezvény előtt beérkezik. Ha az utalás a rendezvény kezdete előtt 2 munkanapon belül történik meg, kérjük, hogy azt 
a bankkivonat másolatával igazolni szíveskedjen a rendezvény helyszínén a regisztráláskor. Fizetési késedelem esetén  
a költségviselő késedelmi pótlék fizetésére kötelezett. Esetleges program-és helyszínváltoztatás jogát fenntartjuk. 
Visszalépés csak írásban lehetséges. A részvétel visszamondása esetén 20.000 Ft+ÁFA/fő, a rendezvényt megelőző  
2 héten belüli lemondás esetén 40.000 Ft+ÁFA/fő adminisztrációs költséget számolunk fel. A rendezvényt megelőző 2 
munkanapon belüli lemondás esetén a költségviselő a teljes részvételi díjat köteles megtéríteni. A bejelentett résztvevő 
részvételének módosítása meghatározott feltételek mellett lehetséges. Amennyiben további információra lenne szük-
sége, ügyfélszolgálatunk (+36 1 459 7300) készséggel áll rendelkezésére, illetve honlapunkon (www.iir-hungary.hu) 
tájékozódhat. 

van még kérdése?
Ügyfélszolgálat Takács Tünde +36 1 459 7300
Koncepció Sűli-Mezősi Éva +36 70 428 0376
Marketing Mile Mónika +36 1 459 7334
Szponzoráció Kádi-Mórocz Beatrix +36 70 408 2162
1 E-mail címének, fax- és mobilszámának megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az IIR további rendezvényeiről e  
 csatornákon is kapjon tájékoztatást.
2 A képzésre/rendezvényre regisztráló személy alírásával igazolja, hogy a képzésen/rendezvényen személyesen vesz részt.
3 Az Ön helyettese, amennyiben Ön nem tud részt venni a rendezvényen.
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