
 
Kitöltési útmutató a nyilatkozathoz 

 

Számlatulajdonos1: 

Akit a Kinizsi Bank Zrt. az általa vezetett Pénzügyi Számla tulajdonosaként tart nyilván vagy azonosított. Egy olyan 

személyt, aki nem Pénzügyi Intézmény, és aki ügynökként, hivatalos gyámként, meghatalmazottként, aláírási joggal 

rendelkezőként, befektetési tanácsadóként vagy közvetítőként más személy javára vagy részére Pénzügyi Számlát tart fenn, 

nem kezelendő Számlatulajdonosként, hanem a másik személyt kell a számla tulajdonosának tekinteni. 

 

Zöld Kártya2: amerikai tartózkodási és munkavállalási engedély (Green Card) 

 

Egyesült államokbeli állampolgár3:  
Egyesült Államokbeli állampolgárság születéssel vagy annak megadásával szerezhető meg.  

Egyesült Államokbeli állampolgárnak kell tekinteni azt, akinek mindkét szülője Egyesült Államokbeli állampolgár (U.S. 

National).  

Ezen felül Egyesült Államokbeli állampolgárnak tekinthető (U.S. Citizen) az a személy, aki  

(i) az Egyesült Államokban született;  

(ii) nem az Egyesült Államokban született, de egyik szülője Egyesült Államokbeli állampolgár, vagy annak tekinthető,  

(iii) aki utóbb, honosítással szerezte meg az Egyesült Államokbeli állampolgárságot,  

(iv) valamint az, aki az Egyesült Államok Függő Területein született, többek között: Puerto Rico, Guam, Amerikai 

Virgin Szigetek, (v) valamint aki a United States Code egyéb rendelkezése alapján Egyesült Államok állampolgárnak 

tekintendő.  

 

Egyesült államokbeli illetőségű személy4: amennyiben zöld kártyával rendelkezik, egyesült államokbeli a születési helye, 

vagy a lakcíme, vagy a tartózkodási helye, vagy a levelezési címe, vagy egyesült államokbeli postafiókkal rendelkezik, vagy 

egyesült államokbeli illetőségű szolgáltatónál mobiltelefon vagy vezetékes telefon előfizetéssel rendelkezik, vagy egyesült 

államokban fenntartott számlára vonatkozóan állandó átutalási megbízással bír, vagy számlája felett egyesült államokbeli 

lakcímmel rendelkező személy meghatalmazott, aláírásra jogosult. 

 

Közvetítőként eljáró személy5: Közvetítő minden olyan személy, amely másik személy nevében letétkezelői, brókeri, 

meghatalmazotti vagy egyéb ügynöki minőségben jár el, függetlenül attól, hogy az érintett másik személy tényleges 

tulajdonosa a kifizetett összegnek, átfolyó adózást alkalmazó szervezet vagy pedig maga is közvetítő. 

 

Kitöltendő adónyilatkozatok („Igen” válasz esetén), és az ezekhez csatolandó dokumentumok6: 

1-2. kérdés: W-9 nyilatkozat 

3. kérdés: W-9 vagy W-8BEN nyilatkozat, 

nem USA útlevél vagy más dokumentum a nem amerikai állampolgárság igazolására, vagy írásos 

nyilatkozat USA állampolgárságról 

4-6. kérdés: W-9 vagy W-8BEN nyilatkozat,  

nem USA útlevél vagy más dokumentum a nem amerikai állampolgárság igazolására 

7-8. kérdés: W-9 vagy W-8BEN nyilatkozat, 

írásos nyilatkozat nem USA állampolgárságról 

9. kérdés:  W-9 nyilatkozat 

10. kérdés: W-8IMY nyilatkozat 

11. kérdés: 8233 vagy W-4 nyilatkozat 

12. kérdés: W-8ECI nyilatkozat 

 

Személyi Szolgáltatás6: Nem egyesült államokbeli személy, amennyiben rövid ideig (maximum 1 év), rendszertelenül, 

alkalmanként olyan tevékenységet végez, melynek során egyesült államokbeli személytől származik jövedelme (pl.: 

tudományos tevékenység, sport tevékenység, tanulással –oktatással összefüggő tevékenység, stb.).  

 


