Nemzeti Adó- és Vámhivatal
……………………………… Adóigazgatósága
Iktatószám: / No. of reference:

Ügyintéző: / Official in charge:
Telefonszám: / Telephone:
Ügyszám: / No. of file:

IGAZOLÁS FORRÁSADÓ LE NEM VONHATÓSÁGÁRÓL
CERTIFICATE FOR NON-DEDUCTION OF WITHHOLDING TAX
1.1 A kifizetett kamat haszonhúzójának azonosítása és illetősége (a megtakarításokból származó kamatjövedelem
adóztatásáról szóló 2003. június 3-i 2003/48/EK irányelv, „az Irányelv” 3. cikke) / Identity and residence of the
beneficial owner of the interest payment (Article 3 of Council Directive 2003/48/EC of 3 June 2003 on taxation
of savings income in the form of interest payments „the Directive”)
1.1.1 A haszonhúzó azonosítása: / Identity of the beneficial owner:
1.1.1.a Teljes név: / Full name:
1.1.1.b Adóazonosító szám (ha van): / Tax Identification Number – TIN (if it exists):
1.1.1.c Születési hely és idő (az 1.1.1.b adat hiánya esetén): / Date and place of birth (failing the information under
1.1.1.b):
1.1.2 A haszonhúzó teljes címe: / Complete address of the beneficial owner:
1.2 A kifizető adatai (az Irányelv 4. cikke): / Details of the paying agent (Article 4 of the Directive):
1.2.1 A kifizető neve / teljes neve: / Name / full name of the paying agent:
1.2.2 A kifizető teljes címe: / Complete address of the paying agent:

1.3 Azon befektetések azonosítása, amelyek azon kamat kifizetésének alapjául szolgálnak, amelyek után az 1.2
pontban meghatározott kifizetőnek a forrásadót nem kell levonnia (az Irányelv 13. cikke) / Identification of
the investments giving rise to the interest payment upon which withholding tax should not be deducted by the
paiyng agent detailed in point 1.2 above (Article 13 of the Directive):
Számlaszám(ok) (amennyiben lehetséges IBAN kód formában) vagy amennyiben nincs, az értékpapír(ok) azonosítása
(minden egyes értékpapír ISIN kódja, vagy ha nem ismert, akkor az alábbi azonosító adatok: kiállító, árfolyam, kiállítás
dátuma, lejárat dátuma, névérték és pénznem) / Account number(s) (when possible, in the form of the IBAN code) or,
where there is none, identification of the security(ies) (ISIN code of each issue concerned or, when the ISIN code is not
known, the following identification elements: issuer, rate, issue date, maturity date, denomination and currency):

2. Igazolás / Certification
Igazolom, hogy az 1.1 pontban nevezett személy ezen hivatalnak azt nyilatkozta, hogy az 1.3 pontban
megjelölt számlával vagy amennyiben az nincs, a felsorolt értékpapírokkal kapcsolatban kifizetett kamat
haszonhúzója. / I certify that the person named in section 1.1 above has declared to this office as being the
beneficial owner of the interest payments relating to the account, or, where there is none, the security(ies)
listed in section 1.3 above.
Igazolom továbbá, hogy a fent nevezett személy jelenleg adózás tekintetében ebben az államban rezidens. /
I further declare that this person is currently resident for tax purposes in this State.
Ez az igazolás a kiállítás dátumától számított 3 évig érvényes. / This certificate shall be valid for 3 years from
the date of issuance.
Dátum: / Date:
Az adóhatóság pecsétje: / stamp of tax authority:
Aláírás: / Signed:
Beosztás: / Position:
Az igazolást kiállító adóhatóság teljes neve és címe: /
full name and address of tax authority issuing the certificate:

