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FATCA tájékoztató

Az ERGO Életbiztosító Zrt. jelen dokumentumban rövid tájékoztatást nyújt a FATCA előírásainak betartásáról.

Magyarország Kormánya és az amerikai U.S. Treasury Department (Pénzügyminisztérium) 2014. február 4-én kormányközi 
megállapodást írt alá a két ország adóhatóságai közötti automatikus adatcsere és a FATCA rendelkezésekben meghatározott 
feladatok teljesítésének támogatására.

A FATCA-ról röviden

A FATCA a Foreign Account Tax Compliance Act (külföldi 
számlák adóztatására vonatkozó megfelelőségi törvény) 
rövidítése.

A FATCA célja annak biztosítása, hogy az amerikai adóala-
nyok az USA-n kívüli pénzügyi eszközeik tekintetében is 
megfizessék a megfelelő adót. A szabályozás értelmében 
minden olyan külföldi pénzügyi intézménynek, amelynek 
amerikai befektetésből származó jövedelme van vagy ilyet 
kezel, új, széleskörű átvilágítási és nyilvántartási rendszert 
kell bevezetnie annak érdekében, hogy azonosítani tudja  
a nála vezetett amerikai számlákat, és hogy azokról  
az amerikai adóhatóság (Internal Revenue Services, IRS) 
által kért információkat jelenteni tudja. A FATCA közel  
150 000 pénzügyi szervezetet érint világszerte, a hitelintéze-
tek mellett befektetési vállalatokat, alapkezelőket, brókercé-
geket és biztosítókat.

Az Amerikai Egyesült Államok 30%-os forrásadót vet majd  
ki a törvényben meghatározott, amerikai forrásból származó 
jövedelmekre (pl.: osztalék, kamat, jogdíj, bérleti díj), ameny-
nyiben azt külföldi pénzügyi intézménynek fizetik. A forrás-
adó levonási és fizetési kötelezettség nem vonatkozik azon 
együttműködő intézményekre, amelyek megállapodást 
kötnek az IRS-szel arra vonatkozóan, hogy felülvizsgálják, 
átvilágítják ügyfeleiket, folyamataikat, és jelentést tesznek 
az IRS felé amerikai ügyfeleikről, vagy az adott pénzügyi 

intézmény működés szerinti országa kormányközi megálla-
podást köt az USA-val, így az intézménynek a helyi jogszabá-
lyokba átültetett FATCA szabályoknak kell megfelelni.

Az ERGO Biztosítási Csoport FATCA 
megfelelősége

A Munich Re és az ERGO Biztosítási Csoport meg kíván felelni  
a FATCA-val kapcsolatos jogszabályi előírásoknak, ezért  
a törvényi határidővel összhangban 2014. július 1-től  
a FATCA előírásai szerint alakítjuk át folyamatainkat.

A FATCA előírásainak megfelelően a megtakarítást is 
tartalmazó életbiztosítási szerződést megkötő szerződőnek 
nyilatkoznia kell arról, hogy adóalany-e az USA-ban, ha igen, 
mi az adószáma, illetve, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy 
adatait a Nemzeti Adó- és Vámhivatalon (NAV) keresztül  
az USA adóhivatalához továbbítsuk. 2014. július 1-től az 
egyes amerikai forrású jövedelmek esetén – a megváltozott 
szabályok szerint – 30% adólevonást érvényesítünk azon 
ügyfeleknél, akik nem írják alá a szükséges dokumen  tu-
mokat.
2015-től a FATCA által érintett ügyfelekről jelentést kell 
tennünk az adóhatóság felé.

Biztosítónk GIIN (Global Intermediary Identification Number, 
globális pénzintézeti azonosító szám) száma, mely igazolja, 
hogy FATCA együttműködő pénzügyi intézményként műkö-
dünk: 7S01XH.00012.ME.348

A FATCA-val és a kormányközi megállapodással kapcsolatban, valamint az adózási dokumentumok tekintetében további infor-
mációt az alábbi honlapon talál angol nyelven: www.irs.gov
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