Egyszerűsített CRS Nyilatkozat magánszemélyek részére
Megjegyzés: Közös számla esetén a jelen nyilatkozatot minden Számlatulajdonosnak külön-külön ki kell
töltenie.

1. rész – Az Egyéni Számlatulajdonos azonosító adatai
A. Számlatulajdonos neve:
Vezetéknév (vezetéknevek): *
Megszólítás:
Keresztnév: *
Második keresztnév (keresztnevek):
Egyéni Vállalkozás megnevezése:
B. Állandó lakcím:
1. sor (pl. utca, szám, ház/lakás/lakosztály neve)
2. sor (pl. község/város/tartomány/megye/állam)*
Ország:*
Irányítószám:
C. Levelezési cím: (Kérjük, kizárólag abban az esetben töltse ki, ha eltér a B. részben megadott címtől.)
1. sor (pl. utca, szám, ház/lakás/lakosztály neve)
2. sor (pl. község/város/tartomány/megye/állam)
Ország:
Irányítószám:
D. Születési dátum* (éééé-hh-nn)
E. Születési hely
Születési város vagy község*
Születési ország*
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2. rész – Az adóügyi illetőség
Útmutató: Az adóügyi illetőségre vonatkozó alábbi két kérdésre válaszoljon igennel vagy nemmel úgy, hogy a
megfelelő helyre X-et tesz. Amennyiben bizonytalan abban, hogy Ön egy adott országban rendelkezik-e adóügyi
illetőséggel, kérjük, forduljon adótanácsadójához, vagy az adóilletőségre vonatkozó országonkénti információért
látogasson el az OECD AEOI oldalára a következő címen: www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crsimplementation-and-assistance/.
*1. Jövedelemadó szempontjából Ön adóalanynak minősül Magyarországban?

____Igen _____Nem

*2. Amennyiben az 1. kérdésre igennel felelt, a fent nevezett ország az egyetlen olyan ország, amelyben
jövedelemadó szempontjából adóalanynak minősül?
____Igen _____Nem
Amennyiben a fenti kérdések bármelyikére nemmel felelt, a jelen Nyilatkozatot nem kell aláírnia, illetve

jóváhagynia; helyette töltse ki a magánszemélyek részére szolgáló, különálló CRS Nyilatkozatot.

3. rész – CRS nyilatkozat
1. Kijelentem, hogy legjobb tudomásom és meggyőződésem szerint a nyilatkozatban csillaggal (*) jelölt
adatok és kijelentések, valamint a számlanyitási dokumentumban szereplő ezen információk [név,
jelenlegi tartózkodási cím, születési dátum, születési hely] a valóságnak megfelelőek és teljeskörűek.
2. Amennyiben nem Ön a Számlatulajdonos, de a jelen nyilatkozatot a Számlatulajdonos képviseletében írja
alá, Ön kijelenti, hogy jogosult a feltüntetett adatok megadására és az adott kijelentések megtételére,
valamint a jelen nyilatkozatnak a Számlatulajdonos képviseletében történő aláírására.
3. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a körülményekben olyan változás áll be, amely a jelen
nyilatkozaton szereplő, az adóügyi illetőségre vonatkozó információk vagy kijelentések pontosságát vagy
teljeskörűségét érinti, köteles vagyok a Citibankot a körülményekben beállt változásról a változás
felmerülését követő 30 napon belül értesíteni, valamint egy megfelelően frissített CRS nyilatkozatot a
Citibank rendelkezésére bocsátani.

*Aláírás:
*Név nyomtatott betűkkel:
*Dátum:

Megjegyzés: Amennyiben nem Ön a Számlatulajdonos, de a jelen nyilatkozatot a Számlatulajdonos
képviseletében írja alá, kérjük, jelezze, hogy milyen minőségben írja alá a nyilatkozatot (pl. meghatalmazott,
örökös , törvényes képviselő), valamint bocsássa rendelkezésre a képviseleti jogának igazolásához
szükséges dokumentumokat.
Képviselet minősége (*amennyiben képviselő) :
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