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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A CRS NYILATKOZATHOZ JOGALANYOK RÉSZÉRE 
 

Jelen útmutató a „FATCA ÉS CRS NYILATKOZAT NEM MAGÁNSZEMÉLY ÜGYFELEK (JOGALANYOK) 
RÉSZÉRE” megnevezésű nyilatkozat CRS szabályozás szerint kért információk meghatározását 
tartalmazza. 
A jelen útmutatóban fel nem tüntetett fogalmak megegyeznek a FATCA nyilatkozatban használt fogalmakkal, 
amelyek meghatározása a FATCA kitöltési útmutatóban található a www.cib.hu/fatca oldalon 

 
 I – ÁLTALÁNOS ADATOK  
 
CRS nyilatkozat kitöltése szükséges amennyiben az alábbi meghatározások valamelyike teljesül: 

 új ügyfél CRS releváns számlanyitása esetén, 
 meglévő ügyfél, aki még nem adott CRS nyilatkozatot (vagy Megtagadta nyilatkozatot) és CRS releváns 

számlát nyit vagy CRS releváns adatot módosít, 
 meglévő ügyfél esetén, aki már adott CRS nyilatkozatot (vagy Megtagadta nyilatkozatot) és bizonyos CRS 

releváns adatai módosulnak. 
 
CRS releváns adatok: 

 Bejegyzés ország (országkód) 
 Székhely országa (országkód) 
 Értesítési cím országa (országkód) 
 Adószám 
 Tényleges tulajdonos adataiban történt változás 
 Jogalany Tőzsdén jegyzett állapota változik 
 CRS nyilatkozat adatai változnak 
 Új tényleges tulajdonos kerül rögzítése 

 
Új ügyfél CRS releváns számlanyitása esetén szükséges a nyilatkozat kitöltése. 
 
Jelentendő Pénzügyi Számla: Olyan Pénzügyi Számla, amelyet egy Jelentő Magyar Pénzügyi Intézmény (jelen 
esetben: CIB Bank) vezet, és amelyet egy vagy több CRS résztvevő országbeli Személy tart fenn, vagy olyan CRS 
résztvevő országbeli Jogalany tart fenn, amelyben egy vagy több Felügyelő Személy (tényleges tulajdonos) CRS 
résztvevő országbeli Személy. 
 
II – EGYESÜLT ÁLLAMOKBELI SZEMÉLY  
 
II.2 CRS szabályozás szerinti besorolás 
 
A CRS szabályozás szerinti EGYESÜLT ÁLLAMOKBELI PÉNZÜGYI INTÉZMÉNY (Letétkezelő intézmény, Betéti 
intézmény, Befektetési jogalany és Meghatározott biztosító társaság, amely Egyesült Államokbeli Személy): 
 
Letétkezelő Intézmény: Jogalany, amely üzleti tevékenysége meghatározó részeként Pénzügyi Eszközöket kezel 
mások megbízásából. A Jogalany akkor kezel Pénzügyi Eszközöket mások megbízásából üzleti tevékenysége 
meghatározó részeként, ha a Jogalany Pénzügyi Eszközök kezeléséből és a kapcsolódó pénzügyi szolgáltatásokból 
származó bruttó bevétele eléri vagy meghaladja a Jogalany bruttó bevételének 20 százalékát az alább meghatározott 
időszakok közül a rövidebb időszak alatt:  

(i) azon három éves időszak alatt, amely az elszámolás évét megelőző december 31-én ér véget (vagy a naptári 
évtől eltérő elszámolási időszak utolsó napján); vagy  

(ii) azon időszak alatt, amióta a Jogalany létezik 
 
Betéti Intézmény: Jogalany, amely betéteket fogad normál banki vagy hasonló tevékenység során 
 
Meghatározott Biztosító Társaság: Jogalany, amely biztosító társaságként (vagy egy biztosító társaság holding 
vállalataként) Készpénz Egyenértékkel Rendelkező Biztosítási Szerződést vagy Járadékbiztosítási Szerződést bocsát ki 
vagy ezek tekintetében kifizetésekre kötelezett. 
 
 
Befektetési jogalany: A „Befektetési Jogalany” kifejezés bármely Jogalanyt jelenti, 
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a) amely az ügyfél részére vagy annak megbízásából üzletszerűen végzi az alábbi egy vagy több tevékenységet vagy 
műveletet: 

i. kereskedelem pénzpiaci eszközökkel (csekkek, bankjegyek, letéti jegyek, derivatívák stb.); devizával; tőzsdére 
bevezetett eszközökkel, illetve kamatra és indexre szóló eszközökkel; átruházható értékpapírokkal; valamint 
áruhoz kapcsolódó tőzsdei határidős ügyletre vonatkozó kereskedelem; 

ii. magán és kollektív portfólió kezelése; vagy 
iii. Pénzügyi Eszközök vagy pénzek egyéb módon való befektetése vagy kezelése más személyek megbízása 

alapján; vagy 
b) amelynek bruttó jövedelme elsősorban Pénzügyi Eszközök befektetéséből, újra befektetéséből és kereskedelméből 
származik, ha a Jogalanyt az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes 
szabályait tartalmazó 2013. évi XXXVII. törvény Pénzügyi Számlákkal kapcsolatos adatszolgáltatási és átvilágítási 
szabályokról szóló 1. Mellékletének  VIII. (6)(a) albekezdésében meghatározott Betéti Intézmény, Letétkezelő 
Intézmény, Meghatározott Biztosító Társaság vagy Befektetési Jogalany irányítja. 
 
Aktív Befektetési Jogalany: A Jogalany akkor végzi üzletszerűen a tevékenységet, vagy a bruttó jövedelme akkor 
származik elsősorban Pénzügyi Eszközök befektetéséből, újrabefektetéséből és kereskedelméből, ha a Jogalany fenti 
tevékenységnek tulajdonítható bruttó bevétele eléri vagy meghaladja a Jogalany bruttó bevételének 50 százalékát az 
alább meghatározott időszakok közül a rövidebb időszak alatt:  

i. azon három éves időszak alatt, amely az elszámolás évét megelőző december 31-én ér véget; vagy 
ii. azon időszak alatt, amióta a Jogalany létezik 

 
Passzív Befektetési Jogalany: Nem Aktív Befektetési Jogalany 
 
USA Aktív Nem Pénzügyi Jogalany: CRS szempontból Aktív Nem Pénzügyi Jogalany az olyan, a Pénzügyi 
Intézmények tevékenységétől eltérő tevékenységet folytató Jogalany, amely 

 Az előző adóévben a bruttó jövedelmének kevesebb, mint 50 százaléka passzív jövedelem (kamat, osztalék, 
jogdíj stb.) és az előző naptári évben (beszámolási időszakban) a birtokában lévő vagyon kevesebb, mint 50 
százaléka olyan eszköz, amely passzív bevételt eredményeznek, vagy passzív bevétel szerzés céljából 
tartották 

 Tőzsdén jegyzett vállalat: részvényeivel rendszeresen kereskednek egy szabályozott értékpapír-piacon 
 Tőzsdén jegyzett vállalat ellenőrzése alatt álló társaság: egy olyan Jogalany Kapcsolt Jogalanya, amelynek 

részvényeivel rendszeresen kereskednek egy szabályozott értékpapír-piacon 
 Kormányzati Jogalany, Nemzetközi Szervezet, Központi Bank, vagy olyan Jogalany, amely teljes egészében az 

említett egy vagy több Szervezet/Jogalany tulajdonában van 
 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, bizonyos kivételekkel (pl. ha a 
Jogalany befektetési alapként, vagy ilyen elnevezéssel működik) (Holding vállalat) 

 Még nem végez tevékenységet, és nincs előzetes működési története, de pénzügyi intézményekétől eltérő 
tevékenység finanszírozása céljából tőkét fektet be vagyonelemekbe, az elsődleges megalapítását követő 
legfeljebb 24 hónapig (még nem működő vállalat) 

 Az elmúlt öt évben nem volt pénzügyi intézmény, és eszközeinek felszámolása vagy tevékenységének 
átszervezése folyamatban van  hogy folytassa vagy újraindítsa a pénzügyi intézménytől eltérő tevékenységét 

 Elsősorban finanszírozási és fedezeti ügyleteket folytat nem Pénzügyi Intézménynek minősülő Kapcsolt 
Jogalanyokkal, vagy azok javára, feltéve, hogy azok csoportja elsősorban a Pénzügyi Intézmények 
tevékenységétől eltérő tevékenységet folytat.  

 Non-profit szervezet: amelyik megfelel az alábbi követelményeknek: 
o CRS-szempontból releváns államban létrehozott és működtetett  
o kizárólag vallási, jótékonysági, tudományos, művészeti, kulturális, sport vagy oktatási céllal hoztak 

létre és működtetik; 
o szakmai szervezet,  
o ipari egyesület,  
o kereskedelmi kamara,  
o munkavállalói szervezet,  
o mezőgazdasági vagy kertészeti szervezet,  
o polgári szervezet 
o vagy kizárólag a társadalmi jólét előmozdítása érdekében tevékenykedő szervezet; 
o az illetőségének államában mentes a jövedelemadó alól; 
o nincs olyan részvényese vagy tagja, akinek vagy amelynek a Jogalany jövedelmében vagy az 

eszközeiben tulajdonosi vagy kedvezményezetti érdekeltsége van; 
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o az illetőségének államában érvényes törvények vagy az alapító okiratai nem teszik lehetővé számára, 
hogy jövedelmét vagy vagyonelemét magánszemélynek vagy nem jótékonysági Jogalanynak adja 
vagy javára fordítsa, kivéve, ha erre az általa folytatott jótékonysági tevékenység keretében vagy a 
nyújtott szolgáltatásokért fizetett ésszerű ellentételezésként, vagy az általa beszerzett ingatlan valós 
piaci értékének megfelelő kifizetésként kerül sor; és 

o az illetőségének államában hatályos jogszabály vagy az alapító okirata előírja, hogy felszámolása 
vagy megszüntetése esetén teljes eszközállománya egy Kormányzati Jogalanyt vagy más nonprofit 
szervezetet, vagy bármely közigazgatási alegységet illet meg  

 
USA Passzív Nem Pénzügyi Jogalany: CRS szempontból Passzív Nem Pénzügyi Jogalany az olyan Nem Pénzügyi 
Jogalany, amely  

 nem Aktív Nem Pénzügyi Jogalany; vagy 
 olyan Befektetési Jogalany, amely nem valamely CRS résztvevő joghatóság Pénzügyi Intézménye 

 
További adóilletőség országa: az az USA-n kívüli állam, amelyben a vonatkozó adójogszabályok, kettős adóztatás 
elkerülésére vonatkozó egyezmények, illetve viszonosság alapján az összes jövedelme után adófizetésre köteles 
 
Adószám: Jelentendő Személy azonosítására szolgáló szám (ilyen hiányában, annak funkcionális megfelelője). 
 
III – EGYESÜLT ÁLLAMOKON KÍVÜLI PÉNZÜGYI INTÉZMÉNY 
 
III.2 CRS szabályozás szerinti besorolás 
 
A CRS szabályozás szerinti EGYESÜLT ÁLLAMOKON KÍVÜLI PÉNZÜGYI INTÉZMÉNY (Letétkezelő intézmény, 
Betéti intézmény, Befektetési jogalany és Meghatározott biztosító társaság, amely nem Egyesült Államokbeli Személy): 
 
Letétkezelő Intézmény: Jogalany, amely üzleti tevékenysége meghatározó részeként Pénzügyi Eszközöket kezel 
mások megbízásából. A Jogalany akkor kezel Pénzügyi Eszközöket mások megbízásából üzleti tevékenysége 
meghatározó részeként, ha a Jogalany Pénzügyi Eszközök kezeléséből és a kapcsolódó pénzügyi szolgáltatásokból 
származó bruttó bevétele eléri vagy meghaladja a Jogalany bruttó bevételének 20 százalékát az alább meghatározott 
időszakok közül a rövidebb időszak alatt:  

(iii) azon három éves időszak alatt, amely az elszámolás évét megelőző december 31-én ér véget (vagy a naptári 
évtől eltérő elszámolási időszak utolsó napján); vagy  

(iv) azon időszak alatt, amióta a Jogalany létezik 
 
Betéti Intézmény: Jogalany, amely betéteket fogad normál banki vagy hasonló tevékenység során 
 
Meghatározott Biztosító Társaság: Jogalany, amely biztosító társaságként (vagy egy biztosító társaság holding 
vállalataként) Készpénz Egyenértékkel Rendelkező Biztosítási Szerződést vagy Járadékbiztosítási Szerződést bocsát ki 
vagy ezek tekintetében kifizetésekre kötelezett. 
 
Befektetési jogalany: A „Befektetési Jogalany” kifejezés bármely Jogalanyt jelenti, 
a) amely az ügyfél részére vagy annak megbízásából üzletszerűen végzi az alábbi egy vagy több tevékenységet vagy 
műveletet: 

i. kereskedelem pénzpiaci eszközökkel (csekkek, bankjegyek, letéti jegyek, derivatívák stb.); devizával; tőzsdére 
bevezetett eszközökkel, illetve kamatra és indexre szóló eszközökkel; átruházható értékpapírokkal; valamint 
áruhoz kapcsolódó tőzsdei határidős ügyletre vonatkozó kereskedelem; 

ii. magán és kollektív portfólió kezelése; vagy 
iii. Pénzügyi Eszközök vagy pénzek egyéb módon való befektetése vagy kezelése más személyek megbízása 

alapján; vagy 
b) amelynek bruttó jövedelme elsősorban Pénzügyi Eszközök befektetéséből, újra befektetéséből és kereskedelméből 
származik, ha a Jogalanyt az A(6)(a) albekezdésében meghatározott Betéti Intézmény, Letétkezelő Intézmény, 
Meghatározott Biztosító Társaság vagy Befektetési Jogalany irányítja. 
 
Aktív Befektetési Jogalany: A Jogalany akkor végzi üzletszerűen a tevékenységet, vagy a bruttó jövedelme akkor 
származik elsősorban Pénzügyi Eszközök befektetéséből, újrabefektetéséből és kereskedelméből, ha a Jogalany fenti 
tevékenységnek tulajdonítható bruttó bevétele eléri vagy meghaladja a Jogalany bruttó bevételének 50 százalékát az 
alább meghatározott időszakok közül a rövidebb időszak alatt:  

i. azon három éves időszak alatt, amely az elszámolás évét megelőző december 31-én ér véget; vagy 
ii. azon időszak alatt, amióta a Jogalany létezik 
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Passzív Befektetési Jogalany: Nem Aktív Befektetési Jogalany 
 
Adóilletőség országa, További adóilletőség országa: az az ország, amelyben a vonatkozó adójogszabályok, kettős 
adóztatás elkerülésére vonatkozó egyezmények, illetve viszonosság alapján az összes jövedelme után adófizetésre 
köteles. 
 
Adószám: Jelentendő Személy azonosítására szolgáló szám (ilyen hiányában, annak funkcionális megfelelője). 
 
 
IV/A – EGYESÜLT ÁLLAMOKON KÍVÜLI NEM PÉNZÜGYI JOGALANY (Nem Pénzügyi Külföldi Jogalany) 
 
Ha az ügyfél Nem Pénzügyi Külföldi Jogalany (azaz: nem USA Jogalany és nem Pénzügyi Intézmény), akkor 
nyilatkoznia kell, hogy Aktív vagy Passzív Nem Pénzügyi Külföldi (nem USA) Jogalany-e; és amennyiben Aktív, akkor 
melyik alábbi alkategóriába tartozik: 

 Az előző naptári évben (beszámolási időszakban) a bruttó jövedelmének kevesebb, mint 50 százaléka passzív 
jövedelem (kamat, osztalék, jogdíj stb.) és az előző naptári évben (beszámolási időszakban) a birtokában lévő 
vagyon kevesebb, mint 50 százaléka olyan eszköz, amely passzív bevételt eredményeznek, vagy passzív 
bevétel szerzés céljából tartották; 

 Tőzsdén jegyzett vállalat: részvényeivel egy szabályozott értékpapír-piacon rendszeresen kereskednek 
 Tőzsdén jegyzett vállalat ellenőrzése alatt álló társaság: egy olyan Jogalany Kapcsolt Jogalanya, amelynek 

részvényeivel egy szabályozott értékpapír-piacon rendszeresen kereskednek; 
 Holding vállalat (nem pénzügyi) társaság, amely finanszírozási vagy fedezeti ügyleteket biztosít nem 

pénzügyi kapcsolt vállalkozásainak: elsősorban finanszírozási és fedezeti ügyleteket folytat nem pénzügyi 
intézmény kapcsolódó szervezetekkel vagy azok részére, és nem biztosít finanszírozási vagy fedezeti 
szolgáltatást olyan Jogalanynak, amely nem egy kapcsolódó szervezet;  

 Felszámolás vagy átszervezés alatt lévő nem pénzügyi tevékenységet végző vállalat: az elmúlt öt évben 
nem volt pénzügyi intézmény, és folyamatban van az eszközeinek a felszámolása vagy éppen átszerveződik 
azért, hogy folytassa vagy újraindítsa a pénzügyi intézménytől eltérő tevékenysége 

 Non-profit szervezet: amelyik megfelel az alábbi követelményeknek: 
o kizárólag vallási, jótékonysági, tudományos, művészeti, kulturális, sport vagy oktatási célokra 

alapították és működik; vagy olyan, az illetőségének államában alapított és működtetett szakmai 
szervezet, üzleti szövetség, kereskedelmi kamara, munkaügyi szervezet, mezőgazdasági vagy 
kertészeti szervezet, civil szövetség vagy olyan szervezet, mely kizárólag a szociális jólét 
előmozdításának céljából működik 

o az illetőségének államában mentes a jövedelemadó alól 
o nincsenek olyan részvényesek vagy tagok, melyeknek a Jogalany jövedelmében vagy az eszközeiben 

haszonélvezeti vagy kedvezményezetti érdekeltségük van; 
o az illetőségének államában érvényes törvények vagy az alapító okiratai nem teszik lehetővé számára 

semmilyen jövedelem vagy vagyonelem elosztását, magánszemély vagy nem jótékonysági Jogalany 
javára fordítását, kivéve a közhasznú tevékenységéből adódóakat, a nyújtott szolgáltatásokért fizetett 
jogos ellentételezést, vagy a vásárolt ingatlanok valós piaci értékének kifizetését; és 

o az illetőségének államában érvényes törvények vagy az alapító okiratai előírják, hogy felszámolása 
vagy végelszámolása esetén annak összes vagyonelemét egy kormányzati szerv vagy más non-profit 
szervezet részére át kell adni, vagy azokat vissza kell szolgáltatni az illetőségének állama 
kormányának vagy annak bármely politikai alegységének. 

 
 Állam, önkormányzat és intézményei: Kormány, (kivéve az Egyesült Államok Kormányát), egy kormány 

politikai alegysége (állam, tartomány, megye vagy város) vagy ezen kormány vagy politikai alegység 
feladatainak ellátását végző köztestület, illetve egy vagy több fent említett teljes birtokában lévő Jogalany 

 Nemzetközi szervezet: bármely Nemzetközi Szervezet vagy annak kizárólagos tulajdonában álló ügynökség 
vagy szerv. Ide tartoznak azok a kormányközi szervezetek (beleértve a nemzetek feletti szervezetet is), amelyet  

o elsősorban kormányok alkotnak,  
o amelyeknek székhely-megállapodása van hatályban Magyarországgal; és  
o amelyek bevétele nem száll át magánszemély hasznára.  

 Központi Bank: nem egyesült államokbeli központi jegybank, illetve a teljes birtokában lévő Jogalany 
 Kizárólag FATCA adómentes tulajdonosokkal rendelkező Jogalany vagy az Egyesült Államok Jogszabályai 

szerint egyéb okból Aktív Nem Pénzügyi Külföldi (nem USA) Jogalanynak minősül  
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 Még nem működő vállalat: Még nem végez tevékenységet, és nincs előzetes működési története, de 
pénzügyi intézményekétől eltérő tevékenység finanszírozása céljából tőkét fektet be vagyonelemekbe, az 
elsődleges megalapítását követő legfeljebb 24 hónapig (még nem működő vállalat) 

 Kizárólag FATCA adómentes tulajdonosokkal rendelkező Jogalany vagy az Egyesült Államok Jogszabályai 
szerint egyéb okból Aktív Nem Pénzügyi Külföldi (nem USA) Jogalanynak minősül  

 USA Függő Területe, politikai alegységei, ügynökségei, szervei, az USA Függő Területein bejegyzett 
vállalat, minden tulajdonosa ottani lakos: az Egyesült Államok Függő Területein hozták létre és annak 
minden tulajdonosa az adott Egyesült Államok Függő Területének a valóságos lakosa; 

 Közvetlenül jelentő nem pénzügyi nem USA jogalany: olyan Passzív Nem Pénzügyi Külföldi Jogalany, 
amely az USA adóhatósághoz közvetlenül bejelentkezett, és az Ellenőrző Személyeinek releváns adatait is 
közvetlenül az IRS-nek adja meg 

 
Adóilletőség országa, További adóilletőség országa: az az ország, amelyben az adott magánszemély a vonatkozó 
adójogszabályok, kettős adóztatás elkerülésére vonatkozó egyezmények, illetve viszonosság alapján az összes 
jövedelme után adófizetésre köteles. 
 
Adószám: Jelentendő Személy azonosítására szolgáló szám (ilyen hiányában, annak funkcionális megfelelője). 
 
 
IV/B – EGYESÜLT ÁLLAMOKON KÍVÜLI NEM PÉNZÜGYI JOGALANY (Nem Pénzügyi Külföldi Jogalany) 
 
Passzív Nem Pénzügyi Jogalany: CRS szempontból  Passzív Nem Pénzügyi Jogalany az olyan Nem Pénzügyi 
Jogalany, amely  

 nem Aktív Nem Pénzügyi Jogalany; vagy 
 olyan Befektetési Jogalany, amely nem valamely CRS résztvevő joghatóság Pénzügyi Intézménye 

 
A CRS Nyilatkozathoz szükséges további adatok 
Adóilletőség országa, További adóilletőség országa: az az USA-n kívüli ország, amelyben az adott magánszemély a 
vonatkozó adójogszabályok, kettős adóztatás elkerülésére vonatkozó egyezmények, illetve viszonosság alapján az 
összes jövedelme után adófizetésre köteles. 
Adószám: a Jelentendő Személy azonosítására szolgáló szám (ilyen hiányában, annak funkcionális megfelelője).  
A Számlatulajdonos Ellenőrzést Gyakorló Személyei, azaz a pénzmosás-megelőzési és ügyfélismereti eljárások által 
kezelt adatok alapján megállapított tényleges tulajdonosok alábbi adatai: 

 teljes neve 
 teljes címe 
 állampolgársága 
 születési hely országa 
 születési dátuma 
 adóilletőség országa 
 adószám 
 további adóilletőség országa 
 adószám 


