
CRS tájékoztató

Az ERGO Életbiztosító Zrt. jelen dokumentumban rövid tájékoztatást nyújt a CRS – Automatikus Információcsere előírásairól  
és annak betartásáról.

A CRS-ről röviden

Az Automatikus Információcsere (Common Reporting 
Standards – CRS) a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési 
Szervezet (OECD) által kidolgozott, automatikus információ-
cserére vonatkozó közös jelentéstételi szabályrendszert 
jelent.

Az egyezményrendszerhez a mai napig összesen 91 tagállam 
csatlakozott. Célja az információk átadása kapcsán történő 
adóelkerülések megakadályozása. A Gazdasági Együttműkö-
dési és Fejlesztési Szervezet (OECD) modelljének két eleme 
van: az egyik az illetékes hatóságok közötti együttműködés 
kérdését érintő modellegyezmény, a másik pedig a jelentés-
tételi és ügyfél-azonosítási kötelezettséget érintő model-
legyezmény (CRS).

Az egyezmény alapján az aláíró országok - köztük Magyar-
ország is - arra vállalnak kötelezettséget, hogy egymás 
adózóinak pénzügyi számlaadataira vonatkozóan adatot 
cserélnek. Ennek teljesítéséhez az aláíró országok ugyanez-
zel az adattartalommal jelentéstételi kötelezettséget írnak 
elő a pénzügyi intézmények (ezen belül a biztosító társasá-
gok) számára. A szabályozás a pénzügyi intézmények 
számára az új ügyfelek tekintetében ügyfél-azonosítási,  
a meglévő ügyfelek tekintetében pedig kötelező átvilágítási 
folyamatot is előír.

A CRS-sel kapcsolatos részletes szabályokat az automatikus 
adóügyi információcseréhez és közös jelentéstételi szabályo-
záshoz kapcsolódó, a pénzügyi számlákkal kapcsolatos 
információk automatikus cseréjéről szóló, illetékes hatósá-
gok közötti többoldalú Megállapodás kihirdetéséről szóló 
2015. évi CXC. törvény és az adó- és egyéb közterhekkel 
kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés  
egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény és egyes 
tör vé      nyek módosításáról szóló és CXCII. törvények 
tartal  mazzák.

Az új szabályrendszer 2016. január 1-től hatályos, azaz ettől 
az időponttól kezdődően kell megkezdeni az új ügyfelek CRS 
szerinti átvilágítását, és ekkortól indul a meglévő ügyfelek 

átvilágítási folyamata is. Az első jelentéstételi kötelezettség 
a 2016-as évre vonatkozóan jelentkezik.
A CRS alapján minden olyan ügyfél számlája jelentendő,  
aki az egyezményt aláíró országok valamelyikében adóügyi 
illetőséggel rendelkezik. Jelentendő számláknak minősül-
nek ezen felül a passzív társaságok számlái, ha a tényleges 
tulajdonosuk valamelyik aláíró országban adóügyi illetőség-
gel rendelkezik.

Adóügyi illetőség a CRS szempontjából

A vonatkozó jogszabályok alapján a CRS szempontjából 
jelentendőnek minősülnek azon pénzügyi számlák (ideértve 
a készpénz egyenértékkel rendelkező biztosításokat vagy 
járulékbiztosításokat), amelyek tulajdonosai az egyezményt 
aláíró országokban, azaz Magyarországon kívül az Európai 
Unió bármely tagállamában, vagy „A Pénzügyi Számlákkal 
Kapcsolatos Információk Automatikus Cseréjéről Szóló, 
Illetékes Hatóságok Közötti Többoldalú Megállapodást” 
aláíró bármely államban adóügyi illetőséggel rendelkezik. 
A Megállapodást aláíró államok listáját a 2015. évi CXC. 
törvény 1. számú melléklete tartalmazza.

Az adóügyi illetőség jelentése a CRS rendszerében konkrétan 
nincs definiálva, az inkább az egyes országok jogrendjében 
kerül meghatározásra. Egy természetes személy adóilletősé-
gének meghatározásakor több szempont is figyelembe 
vehető, ezek például az illető állampolgársága, tartózkodási 
helye, lakhelye és családi körülményei lehetnek. Mindközül 
azonban legerősebbek a családi kapcsolatok, azaz a létérdek 
központja, amellyel egy személy az adott országhoz kötődik, 
illetve amelyben a családja életvitelszerűen él.

A törvény által előírt jelentéstételi 
kötelezettség

Az irányadó jogszabályok szerint lefolytatott átvilágítási 
eljárások során megállapítottak alapján a Biztosítónak 
minden évben adatszolgáltatási kötelezettsége keletkezik  
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) felé, ha a törvényi 



szabályozás keretei között megállapítja, hogy egy nála 
vezetett pénzügyi számla tulajdonosa:

• Külföldi adóügyi illetőséggel rendelkező Magánszemély
•  Külföldi adóügyi illetőséggel rendelkező Jogalany (nem 

magánszemély Ügyfél);
•  Passzív Nem Pénzügyi Jogalany, amely egy vagy több, 

külföldi adóügyi illetőséggel rendelkező Ellenőrzést gyakor-
ló magánszemély ellenőrzése alatt áll.

Ezen felül a Szolgáltató köteles „Nem dokumentált számla-
ként” jelenteni a NAV felé, ha valamely számlához külföldi 
„postán maradó” vagy „kézbesítési megbízott” levelezési cím 
van hozzárendelve és a számla tulajdonosa nem tett az 
illetőségére vonatkozó nyilatkozatot, vagy nem szolgáltatott 
az illetőségére vonatkozóan okirati bizonyítékot.

A Biztosító minden esetben tájékoztatja azon Ügyfeleit, 
akikkel kapcsolatosan adatot szolgáltatott a NAV felé,  
a jelentéstételtől számított 30 napon belül.

Jelentendő adatok köre 

Magánszemély számlatulajdonos esetében:
• neve;
• adóügyi illetősége;
• levelezési címe, lakcíme;
• telefonszáma;
•  adott-e rendszeres átutalási megbízást külföldön vezetett 

számlára;
•  külföldi lakcímmel rendelkező személynek adott-e érvényes 

meghatalmazást vagy aláírási jogosultságot;
•  rendelkezik-e külföldön „postán maradó” vagy „kézbesítési 

megbízott” levelezési címmel.

Társaságok számláinak esetében:
• neve;
• székhelye;
• bejegyzési helye;
•  egyéb külföldi címe (például központi ügyintézés helye, 

külföldi levelezési címe).

Az ERGO Biztosítási Csoport  
CRS megfelelősége

Az ERGO Életbiztosító Zrt., valamint az ERGO Csoport elköte-
lezett a hazai és nemzetközi szabályozásnak megfelelő 
prudens magatartás irányában, ezért a készpénz egyenérték-
kel rendelkező biztosítási szerződések vagy járadékbiztosítási 
szerződések esetében a számlatulajdonost adóügyi illetősé-
gével kapcsolatos nyilatkozattételre kérjük.

Ügyfeleink adóilletőségük megváltozása esetén kötelesek  
a személyes adataikban beálló változásokról 30 (harminc) 
munkanapon belül tájékoztatni a Biztosítót. A Biztosító nem 
vállal semmilyen felelősséget a fenti bejelentési kötelezett-
ség elmulasztásából származó esetleges károkért.

Amennyiben Ön 2016. január 1-e után köt tőkegyűjtő 
életbiztosítási szerződést Biztosítónknál, az ajánlati doku-
mentációhoz csatoltan CRS Nyilatkozatot is kell tennie, hogy 
megfeleljen a CRS követelményének.

A Biztosító a CRS követelményeknek való megfelelősége 
érdekében meglévő ügyfeleit is kérheti nyilatkozattételre.

A CRS-sel és a modellegyezménnyel kapcsolatban további információt az alábbi honlapon talál angol nyelven:  
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/
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