
 



 

Tartalomjegyzék 

Felelősség ............................................................................................................ 2 

Információ ........................................................................................................... 2 

Amerikai Egyesült Államok ........................................................................................ 3 

Lengyelország ....................................................................................................... 4 

1. Osztalékadó ..................................................................................................... 4 

1.1. Kedvezményes adókulccsal történő osztalék kifizetés (Relief at Source – RAS)................ 4 

1.1.1. 0%- os adókulcs érvényesítéséhez szükséges dokumentumok: .............................. 4 

1.1.2. Kettős adóztatást elkerülő egyezmény (DTT) szerinti kedvezményes adókulcs 

érvényesítéséhez szükséges dokumentumok: .............................................................. 5 

1.2. Adó visszaigénylés gyorsított eljárásban (Quick Refund) ........................................... 5 

2. Kamat és lejárat fizetéshez kapcsolódó adózás ........................................................ 5 

1.3. Kedvezményes adókulccsal történő kamat és lejárat fizetés (Relief at Source – RAS) ....... 5 

1.3.1. 0%- os adókulcs alkalmazásához szükséges dokumentumok ................................. 5 

1.3.2. Kettős adóztatást elkerülő egyezmény (DTT) szerinti kedvezményes adókulcs 

érvényesítéséhez szükséges dokumentumok: .............................................................. 6 

1.4. Adó-visszaigénylés gyorsított eljárásban (Quick Refund)........................................... 6 

1.5. Jelzálogkötvények (Mortgage Bonds) .................................................................. 6 

3. Adó visszaigénylés ............................................................................................. 7 

4. Tőkenyereség adó ............................................................................................. 7 

5. Adózási szolgáltatás díja ..................................................................................... 7 

6. Jogi nyilatkozat ................................................................................................ 7 

  



 

A jelen leirat tartalma tájékoztató jellegű, a felsorolt korlátozások, kötelezettségek betartása, 

illetve az egyes piacok aktuális kiegyenlítési, adózási és illetékfizetési szabályairól történő 

tájékozódás a számlatulajdonos felelőssége. Ennek elmulasztásából származó esetleges károkért, 

büntetésekért a KELER nem vállal felelősséget. A dokumentumban foglalt információkért, különösen 

az érintett adónemekre és azok mértékére vonatkozó információk pontosságért, valóságtartalmáért 

és felhasználhatóságáért a KELER Zrt. minden felelősségét kizárja. A jelen leirat tartalma nem 

tekinthető adótanácsadásnak. Amennyiben az Ügyfél nincs tisztában az adott állam adózásra 

vonatkozó jogszabályaival, az adó bevallásának és befizetésének rendjével, úgy a jelen leirat 

tartalma nem pótolja a szükséges adótanácsadást. 

Amennyiben a KELER és a külső számlavezetője között, bármelyik fél által továbbítandó vagy 

fogadandó megbízások bármely okból felmerülő technikai hiba miatt késedelmesen vagy egyáltalán 

nem jutnak el a megbízást fogadó félhez, úgy a KELER a jogszabályok által lehetséges mértékben 

kizárja az esetleges felelősségét a megbízások teljesítése körében felmerülő késedelmek vagy a 

teljesítés elmaradása tekintetében. A jelen felelősség-kizárás nem vonatkozik a szándékosan 

okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való 

felelősségre. 

KELER Társasági Események és Kibocsátói Osztály  

E-mail: corpaction@keler.hu 
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Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok között érvényben lévő kettős adóztatást elkerülő 

egyezmény értelmében a hozamfizetésekre vonatkozó kedvezményes adókulcsok megfelelő 

dokumentáltság mellett magyar adóilletőségű magán, illetve jogi személyek osztalékbevételei után 

15%, kamat jellegű bevételeik után 0%. 

A KELER alletétkezelője (SIX SIS) és az amerikai helyi piaci szolgáltatója (Citibank) 

követelményeinek megfelelően a KELER azon számlatulajdonosai részére tudja biztosítani az 

amerikai adózás hatálya alá eső értékpapírok hozamainak kedvezményes adókulccsal történő 

kifizetését, akik nyilatkozatot tesznek adóilletőségük tekintetében, továbbá akik egyidejűleg eleget 

tesznek a kedvezményes adókulccsal történő kifizetés által érintett amerikai értékpapír állományok 

dedikált KELER alszámlán történő nyilvántartási kötelezettségének. 

Az USA kedvezményes adózású dedikált alszámla nyitás szabályairól, valamint ezen számlán 

engedélyezett számlaműveletekről további információval a 9/2018. számú Értéktári leirat a külföldi 

értékpapírok nemzetközi kiegyenlítéséről rendelkezik. 

Minden kedvezményes adózásban részesülni kívánó végső kedvezményezett esetében szükséges 

elvárás a megfelelő W-8BEN, vagy W-8BEN-E nyomtatvány megléte. Továbbá azon 

számlatulajdonosok esetében, akik közvetítői státuszt töltenek be az elszámolási láncban, vagyis 

ügyfélpapírokat tartanak nyilván a dedikált alszámlákon, a W-8IMY nyomtatvány kitöltése is 

kötelező. A számlatulajdonos felelőssége, hogy a dedikált számlához kapcsolódó dokumentáció 

minden esetben és folyamatosan megfeleljen a nyomtatványokban foglaltaknak. 

  

https://www.keler.hu/Dokumentumtár/Formanyomtatványok/US%20adózás/W-8BEN-2017.pdf
https://www.keler.hu/Dokumentumtár/Formanyomtatványok/US%20adózás/W8BEN-E_2017.pdf
http://www.keler.hu/Dokumentumt%C3%A1r/Formanyomtatv%C3%A1nyok/US%20ad%C3%B3z%C3%A1s/W-8IMY.pdf


 

A KELER vállalja a kedvezményes adókulcs érvényesítéséhez, illetve a levont adó gyorsított 

eljárásban történő visszaigényléséhez szükséges dokumentumok begyűjtését és továbbítását a 

lengyel alletétkezelője felé.  

Jelen leiratban felsorolt okiratok a kiállítástól számított 12 hónapig érvényesek, kivéve, ha az 

okiraton szerepel érvényességi dátum. Eredeti, vagy közjegyző által hitelesített és felülhitelesített 

másolatokat szükséges benyújtani. 

A KELER köteles megfelelni a piacon működő számlaszegregációs értéktári szabályozásnak, miszerint 

elkülönítetten kell nyilvántartani a jogi-, illetve természetes személyek által birtokolt értékpapír 

pozíciókat. A természetes személyek pozícióira a KELER-ben Ügyfelenként egy összevont 

elkülönített, dedikált alszámla nyitása szükséges. A jogi személyek értékpapírjai tarthatóak az 

Ügyfél meglévő összevont, illetve megbízói alszámláin is. 

A lengyel természetes személyek nyilvántartására vonatkozó dedikált alszámla nyitás szabályairól, 

valamint ezen számlán engedélyezett számlaműveletekről további információról a 9/2018. számú 

Értéktári leirat a külföldi értékpapírok nemzetközi kiegyenlítéséről rendelkezik. 

 

Alapértelmezetten 19% az osztalékadó Lengyelországban (ez jogi és magánszemély adófizetőkre 

egyaránt vonatkozik). 

A kedvezményes adókulcs magyar rezidensek esetében: 10%. 

 

1.1.1. 0%- os adókulcs érvényesítéséhez szükséges dokumentumok: 

1) U101 – Külföldi Befektetési Alap (a nyilatkozatban deklarált feltételek fennállása esetén) – 

kötvény és részvény állományok esetén egyaránt  

vagy  

U102 -  Külföldi Nyugdíjalap (a nyilatkozatban deklarált feltételek fennállása esetén)  – kötvény 

és részvény állományok esetén egyaránt 

vagy 

U106 – Qualified holders (a nyilatkozatban deklarált feltételek fennállása esetén)  - részvény 

állományok esetén 

vagy bármilyen, a fentiekkel egyenértékű nyilatkozat is elfogadható, ami igazolja, hogy a befektető 

jogosult a 0%-os adókulcs érvényesítésére. 

2) végbefektető adatai (elektronikus formában) 

3) Adóilletőségi Igazolás (CoTR) 

https://www.keler.hu/Dokumentumtár/Formanyomtatványok/
http://www.keler.hu/Dokumentumtár/Formanyomtatványok/Lengyel%20adózás/U101.pdf
http://www.keler.hu/Dokumentumtár/Formanyomtatványok/Lengyel%20adózás/U102.pdf
http://www.keler.hu/Dokumentumtár/Formanyomtatványok/Lengyel%20adózás/U106.pdf


 

1.1.2. Kettős adóztatást elkerülő egyezmény (DTT) szerinti kedvezményes adókulcs 

érvényesítéséhez szükséges dokumentumok: 

1) U107 

2) végbefektető adatai (elektronikus formában) 

3) Adóilletőségi Igazolás (CoTR) 

A dokumentumok benyújtásának határideje:  Kifizetés napja – 5 üzleti nap (10:00) 

A végbefektetők adatainak leadási határideje: Kifizetés napja – 5 üzleti nap (15:00) 

 

Gyorsított eljárásban történő adó-visszaigénylésre addig van lehetőség, amíg az adót a KELER 

külföldi alletétkezelője nem utalja el a lengyel adóhatóságnak, utána már csak az adóhatósághoz 

fordulhat a befektető. 

A dokumentum követelmények megegyeznek az I.1. pontban felsorolt dokumentumokkal. 

A dokumentumok benyújtásának határideje: a kifizetés hónapjának utolsó munkanapja 10:00 

A végbefektetők adatainak leadási határideje: a kifizetés hónapjának utolsó munkanapja 15:00 

A visszaigényelt adó kifizetése PLN-ben fog megtörténni, függetlenül attól, hogy milyen devizában 

történt eredetileg a kifizetés. 

 

Alapértelmezetten 19% az adókulcs magánszemélyek esetében, és 20% jogi személyeknél. 

Kedvezményes adókulcs magyar rezidensek esetében: 10%. 

 

U100 – a végbefektető meghatalmazása a KELER felé a kötvények megvásárlásával kapcsolatos 

költségek továbbítására a KDPW-nek - visszavonásig érvényes, egyszeri meghatalmazás. 

1.3.1. 0%- os adókulcs alkalmazásához szükséges dokumentumok 

1)  U101 – Külföldi Befektetési Alap (a nyilatkozatban deklarált feltételek fennállása esetén) – 

kötvény és részvény állományok esetén egyaránt 

vagy  

U102 -  Külföldi Nyugdíjalap (a nyilatkozatban deklarált feltételek fennállása esetén) – kötvény és 

részvény állományok esetén egyaránt 

http://www.keler.hu/Dokumentumtár/Formanyomtatványok/Lengyel%20adózás/U107.pdf
http://www.keler.hu/Dokumentumtár/Formanyomtatványok/Lengyel%20adózás/U100.pdf
http://www.keler.hu/Dokumentumtár/Formanyomtatványok/Lengyel%20adózás/U101.pdf
http://www.keler.hu/Dokumentumtár/Formanyomtatványok/Lengyel%20adózás/U102.pdf


 

vagy 

 U103 – Qualified holder (a nyilatkozatban deklarált feltételek fennállása esetén)  - kötvény 

állományok esetén 

vagy 

U104 – Bank – kötvény állományok esetén (DTT: AT, BE, FI, NL, IE, QA, DE, NO, GB) 

vagy bármilyen, a fentiekkel egyenértékű nyilatkozat is elfogadható, ami igazolja, hogy a befektető 

jogosult a 0%-os adókulcs érvényesítésére. 

2) végbefektető adatai (elektronikus formában; lejáratnál a kötvény vételi árát is meg kell adni – a 

vételi árral csökkentett bruttó összegből történik az adólevonás) 

3) Adóilletőségi Igazolás (CoTR) 

1.3.2. Kettős adóztatást elkerülő egyezmény (DTT) szerinti kedvezményes adókulcs 

érvényesítéséhez szükséges dokumentumok: 

1) U105 

2) végbefektető adatai (elektronikus formában; lejáratnál a kötvény vételi árát is meg kell adni – a 

vételi árral csökkentett bruttó összegből történik a levonás) 

3) Adóilletőségi Igazolás (CoTR) 

A végbefektetők adatainak és a dokumentumok benyújtásának határideje kedvezményes adókulcs 

alkalmazásához:  

Treasury Bonds: Kifizetés napja – 3 üzleti nap (10:00) 

Egyéb kötvények: Kifizetés napja – 5 üzleti nap (10:00) 

 

Gyorsított eljárásban történő adó-visszaigénylésre addig van lehetőség, amíg az adót a KELER 

külföldi alletétkezelője nem utalja el a lengyel adóhatóságnak, utána már csak az adóhatósághoz 

fordulhat a befektető. 

A dokumentum követelmények megegyeznek az előző pontban felsorolt dokumentumokkal. 

A dokumentumok benyújtásának határideje adó-visszaigényléshez „gyorsított eljárásban”: a 

kifizetés hónapjának utolsó munkanapja 10:00. 

 

2016. január 01-je után a nem rezidens befektetők (magánszemélyek és intézményi befektetők 

egyaránt) mentesülnek az adófizetési kötelezettség alól, amennyiben az alábbi dokumentumok 

rendelkezésre állnak: 

1) végbefektető adatai (elektronikusformában) 

http://www.keler.hu/Dokumentumtár/Formanyomtatványok/Lengyel%20adózás/U103.pdf
http://www.keler.hu/Dokumentumtár/Formanyomtatványok/Lengyel%20adózás/U104.pdf
http://www.keler.hu/Dokumentumtár/Formanyomtatványok/Lengyel%20adózás/U105.pdf


 

2) Adóilletőségi Igazolás (CoTR) 

A dokumentumok benyújtásának határideje: 

Kedvezményes adókulcs érvényesítéséhez (RAS-hoz):  Kifizetés napja – 5 munkanap 10:00 

Adóvisszaigénylés gyorsított eljárásban:  a kifizetés hónapjának utolsó 

munkanapja 10:00 

 

Adó-visszaigénylési szolgáltatásunk egy későbbi fázisban kerül bevezetésre, de a kifizetői igazolások 

(ZPP-1 / IFT-1 / IFT-2) beszerzéséhez minden támogatást megadunk ügyfeleinknek. 

 

A tőkenyereség adó kulcsa Lengyelországban 19%. Az árfolyamnyereségből származó jövedelem adó 

bevallása és megfizetése a végbefektető felelősségi körébe tartozik. 

 

A lengyel piacon nyújtott adózási szolgáltatás díja egyedi megállapodás tárgyát képezi. Kérjük ezzel 

kapcsolatban forduljon a KELER kapcsolattartójához. 

 

A jelen leirat tartalma tájékoztató jellegű, az abban foglalt információk (különösen az érintett 

adónemekre és azok mértékére vonatkozó információk) pontosságért, valóságtartalmáért és 

felhasználhatóságáért a KELER Zrt. minden felelősségét kizárja. 

A jelen leirat tartalma nem tekinthető adótanácsadásnak. Amennyiben az Ügyfél nincs tisztában az 

adott állam adózásra vonatkozó jogszabályaival, az adó bevallásának és befizetésének rendjével, 

úgy a jelen leirat tartalma nem pótolja a szükséges adótanácsadást. 

Amennyiben a fent leírtakkal kapcsolatban további általános információra van szüksége a 

corpaction@keler.hu e-mail címen állunk szíves rendelkezésére. 

KELER Zrt. 

mailto:corpaction@keler.hu

