
W-8BEN nyomtatvány kitöltési útmutató 
 
A Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a nemzetközi adóügyi 
megfelelés előmozdításáról és a FATCA szabályozás végrehajtásáról szóló megállapodás 
kihirdetéséről, valamint az ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2014. évi XIX. 
törvény (a továbbiakban: FATCA törvény), rendelkezéseinek megfelelően az Erste Bank Hungary Zrt. 
(továbbiakban: Bank) ügyfelei tekintetében adóilletőség-vizsgálat lefolytatására kötelezett. Az 
adóilletőség-vizsgálat lefolytatása érdekében valamennyi ügyfél köteles írásban nyilatkozni arról, 
hogy adóilletőség szempontjából az Amerikai Egyesült Államok adóalanya-e vagy sem. 
 
A W-8BEN nyomtatvány csak és kizárólag természetes személyek tölthetik ki! Tehát egyrészt olyan 
természetes személy ügyfelek, akik US kapcsolatra utaló adattal rendelkeznek valamint jogi 
személy/jogi személyiség nélküli egyéb szervezet ügyfelek tényleges tulajdonosa(i), aki(k) US 
kapcsolatra utaló adattal rendelkeznek. 
 
A nyilatkozat kitöltésével az adott US kapcsolatra utaló adattal rendelkező természetes személy 
ügyfél vagy tényleges tulajdonos azt bizonyítja, hogy nem amerikai adóalany. 
A nyomtatvány letölthető innen: https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8ben.pdf 
 

FONTOS! A W-8BEN nyomtatvány határozott ideig érvényes. Lejárati ideje: kitöltés évét követő 

harmadik év utolsó napjáig érvényes!  
 

 

https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8ben.pdf


I. Az ügyfél adatai 
 

  
 
A W-8BEN nyilatkozat első részében értelemszerűen meg kell adni az adott természetes személy 
adatait az alábbiak szerint: 

1. Az ügyfél neve 
2. Állampolgárság 
3. Állandó lakcím (első sor: közterület neve és házszám; második sor első része: irányítószám és 

helység megnevezése; második sor második része: ország megnevezése) 
4. Levelezési cím (első sor: közterület neve és házszám; második sor első része: irányítószám és 

helység megnevezése; második sor második része: ország megnevezése) 
 
 

A nyomtatvány fentiekben kitöltésre meg nem jelölt részeit természetes személy ügyfelek esetén 
nem kell kitölteni! 

 
 
 

II. Nyilatkozati rész 1. 
 

 
 
A W-8BEN nyomtatvány fenti részét nem kell kitöltenie a Bank egyetlen ügyfelének sem. Ez a rész 
kitöltés nélkül áthúzható. Azért mellőzhető a kitöltés, mert a Bank nem minősül úgynevezett 



„minősített közvetítő”-nek (qualified intermediary). Az erre vonatkozó szabályokat az USA 
adókódexének 3. fejezete („Chapter 3”) tartalmazza. 
 

III. Nyilatkozati rész 2. 
 

 
 
A nyomtatványnak ez a része tulajdonképpen a nyilatkozati rész, melyben az adott természetes 
személy ügyfél vagy tényleges tulajdonos az alábbi nyilatkozatokat teszi: 

1. Az adott ügyfél számláján lévő valamennyi tranzakciónak a nyilatkozatot tevő személy a 
tényleges tulajdonosa. 

2. A nyilatkozatot tevő személy nem amerikai adóalany. 
3. Az ügyfél számláján lévő tranzakciók nem USA adóköteles jövedelmek. 

 
A nyilatkozaton szereplő utolsó két pont nem releváns a Bank ügyfélkörét tekintve. 
 

IV. Dátum és aláírás 
 

 
 

A nyilatkozatot a nyilatkozattevőnek vagy azon személy meghatalmazottjának, akire maga a 

nyilatkozat vonatkozik, alá kell írnia. Ha nem maga az a személy írja alá, akire a nyilatkozat 

vonatkozik, ki kell írni nyomtatott betűvel is az aláíró személy nevét. 

Az aláírás mellett elengedhetetlen a nyilatkozat kitöltése dátumának feltüntetése, ugyanis – 

ahogyan az a jelen kitöltési útmutató elején említésre került – ez a típusú nyilatkozat a kitöltést 

követően csak határozott ideig érvényes. 



Instructions for completing W-8BEN Form  
 
Based on the Act XIX of 2014 on the promulgation of the Agreement between the Government of 
Hungary and the Government of the United States of America to Improve International Tax 
Compliance and to Implement FATCA and amending certain acts relating thereto (hereinafter: the 
FATCA Act), Erste Bank Hungary Zrt. (hereinafter: the Bank) is obliged the check the tax residence of 
its customers. In order to carry out a U.S. tax residency audit, all customers who enters into a 
contractual relationship with the Bank, have to make a written declaration of whether or not they 
are taxpayers of the United States in terms of tax residence. 
 
W-8BEN Form is for natural person clients and for beneficial owners of legal entities / organizations 
who has US indicia. By completing this Form the natural person having US indicia declares that he / 
she is not US tax payer. A Form can be found here: https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8ben.pdf 
 

IMPORTANT! Form W8-BEN is valid for a definite period, until 31 December of the third year 

following the year of completion! 
 

 

https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8ben.pdf


I. Particulars of the client 
 

  
 

 

Other fields should not be completed in case of natural person clients! 

 
 

II. Declaration 1. 
 

This part of the Form cannot be completed by any of the Bank’s customer, since the Bank is not a 
qualified intermediary (see US Tax Code).  

 

 
 
 

III. Declaration 2. 
 
In this part of the Form the natural person declares the followings: 
- he /she is the beneficial owner of all transactions  
- he /she is not US taxpayer 
- the transactions are not taxable 



 
 
 

IV. Date and Signature 
 

 
 

The declaration shall be signed by the client or his / her mandatory. If it is not signed by the person to 

whom the declaration refers, the name of the signatory should also be indicated by capitals. 

In addition, it is essential to indicate the date of completion, since this Form is valid for a specified 

time (see the beginning of this Introduction). 

 

 

 


