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Hogyan érinti a FATCA a nem pénzügyi multinacionális 
szervezeteket?  

How FATCA impact the nonfinancial multinational 
companies? 

 
A FATCA (Foreign Account Tax 

Compliance Act) előírásait és más 

nemrégiben közzétett USA jelentés-

tételi kötelezettségeket vagy azonnal, 

vagy július 1-jétől kell alkalmazniuk 

az érintett szervezeteknek. Ezen 

szabályozások nemcsak a pénzügyi 

intézményeket, hanem nagy valószí-

nűséggel sok USA-n belül és kívül 

tevékenységet végző nem pénzügyi 

intézményt is érint. Sajnálatosan a 

nem pénzügyi multinacionális szer-

vezetek azt gondolják, hogy a nem-

régiben kihirdetett két rendelkezés - 

végső és átmeneti rendelkezés - nem 

érinti őket. Továbbá úgy gondolják, 

hogy nem szükséges semmiféle in-

tézkedést megtenniük ahhoz, hogy a 

FATCA-nak megfeleljenek, illetve 

hogy az információcserének és for-

rásadó levonás folyamatának teljes 

körű változásához alkalmazkodja-

nak. 
 

Azok a nem pénzügyi multinacionális szer-
vezetek, amelyek eddig is megfeleltek a 
jelenlegi jelentéstételi és forrásadó előírá-
soknak, kezdik felismerni, hogy a szabályo-
zás változásának köszönhetően sok új köte-
lezettség és előírás vonatkozik rájuk. Ezek 
az új szabályozások nemcsak a kifizetések 
áramlására vonatkoznak, hanem a ked-
vezményezett fél státuszának dokumentá-
lására, valamint azon vélelmekre, amelyek 
akkor alkalmazandóak, ha a megfelelő 
dokumentáció nem áll rendelkezésre. To-
vábbá azt is kezdik felismerni, hogy annak 
ellenére, hogy a szabályozás sok kivételt 
tartalmaz, a FATCA értelmezése szerinti 
külföldi pénzügyi szervezetek (FFI-ok- 
Foreign Financial Institution) léteznek a 
vállalatcsoportjukon belül. 

Adóhírlevelünk összegzi azokat a lényeges 
FATCA-előírásokat, amelyek a nem pénz-
ügyi multinacionális szervezetekre vonat-
koznak:  

 

 

The requirements of the Foreign 

Account Tax Compliance Act 

(FATCA) and other recently issued 

US information reporting regula-

tions are either effective immediate-

ly or are set to apply beginning on 

July 1.  These rules not only impact 

the financial services sector, but are 

expected to affect many nonfinancial 

services entities with operations 

both in and outside of the United 

States. Unfortunately, many nonfi-

nancial multinational companies 

(MNCs) believe the two sets of re-

cently released final and temporary 

regulations do not affect them.  

Moreover, MNCs believe that they do 

not need to take any action to be 

compliant with FATCA or to accom-

modate the overall changes to exist-

ing information reporting and with-

holding processes and procedures. 
 

 

Nonfinancial MNCs that were in compli-
ance with existing tax reporting and with-
holding requirements are discovering they 
have many new responsibilities and re-
quirements as a result of the modifications 
to the regulations. These regulations not 
only impact payment flows; they also im-
pact payee documentation requirements 
and the associated presumption rules when 
documentation is not provided. Moreover, 
nonfinancial MNCs are discovering that 
foreign financial institutions (FFIs) exist in 
their group despite FATCA providing many 
exceptions and special carve outs that limit 
which entities are considered to be finan-
cial institutions. 

This Tax & Legal Alert describing some 
significant regulatory items impacting 
nonfinancial MNCs. The topics addressed 
in this article include: 
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1) FFI-nek minősülő társaságok 
Az új FATCA-szabályok számos válto-
zást hoztak egyes társaságokra vonat-
kozó definícióiban, ilyen például a hol-
ding társaságok, treasury centerek és a 
kivételt képező nem pénzügyi vállalat-
csoportok meghatározása. 

 
2) A nem pénzügyi külföldi szerve-

zetek besorolása - NFFEs (Non-
Financial Foreign Entities): 
Az aktív, nem pénzügyi szervezetek 
meghatározása tovább tisztázódott. 

 
1) A társaságok besorolása 
 
Az FFI-nek minősülő társaságok 
Ahhoz, hogy meghatározzuk a FATCA-ra 
vonatkozó kötelezettségeket egy vállalt-
csoporton belül a csoportra és az egyes 
vállalatokra nézve, első lépésként meg kell 
határozni az egyes vállalatok FATCA stá-
tuszát. Az új szabályozás pontosítja az FFI 
definícióját. Azon vállalatok, amelyek FFI-
nak minősülnek lehetséges, hogy regiszt-
rálniuk kell az IRS-nél és speciális előírá-
sokat kell teljesíteniük az 
ügyfélazonosításra, dokumentációra, for-
rásadóra és jelentéstételre vonatkozóan. 
 
A nem pénzügyi vállalatcsoport teszt 
A holding társaságok és a treasury közpon-
tok elkerülhetik az FFI minősítést, ha egy 
olyan kiterjedt vállalatcsoport (EAG) tag-
jai, amely nem minősül pénzügyi tevé-
kenységet végző vállalatcsoportnak. A nem 
pénzügyi vállalatcsoport státusz megsze-
rezhető, ha a csoport megfelel bizonyos - 
eszközre és bevételre vonatkozó - küszöb-
értéknek. Az átmeneti rendelkezés kifejti, 
hogy a bevétel és eszköz tesztnek a vizsgált 
időszakot megelőző három évben külön-
külön kell megfelelni és nem átlagosan a 
három évben. Azon kiterjedt vállalatcso-
portok, amelyek kevesebb, mint három éve 
léteznek, a létezés éveiben kell megfelelni-
ük a tesztnek. 
 
Megjegyzés: Számos nem pénzügyi tevé-
kenységet végző vállalat küzdhet majd a meg-
felelésért minden egyes évben, különösen, ha 
volt egy jelentős átalakítás vagy felvásárlás a 
vállalatcsoporton belül az elmúlt – tesztelt - 
három évben. Továbbá egy EAG-nak – a kü-
szöbértékek alapján – évről-évre változhat a 
csoport-státusza, így az egyes csoport- vállala-
tok FATCA-státusza is változhat évről-évre. 
Illetve számos holding társaság és treasury 
központ más FFI definícióba is beleeshet, 
amely tovább bonyolíthatja a vállalat FATCA 
besorolását. 

 
Holding vállalatok FFI-nak való be-
sorolása 
Az átmeneti rendelkezések kiterjesztik a 
holding vállalattípus definícióját. Azok a 
partnershipek vagy társaságnak nem mi-
nősülő személyek, amelyek részesedést 
birtokolnak egy vagy több vállalatban az 
EAG csoporton belül, lehetőséget kapnak, 
hogy holding-ként kezeljék magukat (de 
nem kötelező a holdingkénti kezelés) és 
így kivételt képező nem pénzügyi vállalat-
csoportnak minősülhetnek. 
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1) Entities classified as FFIs 
The new FATCA regulations contain a 
number of changes that affect the defi-
nition of holding companies, treasury 
centers, and excepted nonfinancial 
group entities. 
 

2) Classifying nonfinancial foreign 
entities (NFEEs) 
The requirements for determining if an 
entity is an active NFFE have been clar-
ified. 

 
 
1) Classification of entities 
 
Entities classified as FFIs 
Determining the FATCA status of each 
entity in a group of companies is the first 
step in evaluating the FATCA-related obli-
gations of the group and each company 
within the group.  The new regulations 
provide clarification about the types of 
entities that are classified as FFIs. Entities 
that are classified as FFIs may be required 
to register with the IRS and satisfy specific 
requirements pertaining to due diligence, 
documentation, withholding, and report-
ing. 
 
The nonfinancial group test 
Holding companies and treasury centers 
can avoid FFI status if they are members of 
an expanded affiliated group (EAG) that is 
a ‘nonfinancial group.’  Nonfinancial group 
status is obtained by satisfying certain 
asset and income tests. The temporary 
regulations clarify that the income and 
asset tests must be met in each of the three 
years prior to the year of testing –and not 
the average of the years.  Under the tempo-
rary regulations, an EAG that has been in 
existence for less than three years meets 
the test if, in each year of its existence, it 
satisfies the tests. 
 
Observation: A number of nonfinancial sector 
companies may struggle to meet the ‘each year’ 
requirement of this test, especially if there was 
a significant disposition or acquisition within 
the three year testing period.  Additionally, an 
EAG can toggle in and out of nonfinancial 
group status each year.  This could result in an 
entity’s FATCA status varying from year to 
year.  Moreover, a number of holding compa-
nies and treasury centers can also meet the 
other definitions of FFI status, which can make 
this determination even more difficult. 

 
 
Holding companies classified as FFIs 

The temporary regulations expand the 

types of entities that can qualify as a hold-

ing company FFI.  Partnerships or other 

noncorporate entities that own stock in one 

or more members of an EAG are permitted 

(but not required) to be treated as holding 

companies and could qualify as excepted 

nonfinancial group entities.   
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Kibővített treasury központ definí-
ció 
A végső FATCA szabályozás alapján a 
vállalatcsoportban lévő cash-pooling tevé-
kenységet végző entitás, ha deficit pozíció-
ban van nem minősül treasury központ-
nak. Az átmeneti szabályozás kifejti, hogy 
egy olyan vállalat esetén, aki menedzseli 
egy vagy több csoportvállalat működő 
tőkéjét, az a körülmény, hogy nincs befek-
tetése és nem kereskedik pénzügyi eszkö-
zökkel, nem szünteti meg a treasury köz-
pont státuszát. Az átmeneti rendelkezés 
azt is tisztázza, hogy a tőkefinanszírozott 
kapcsolt vállalkozások szintén treasury 
központoknak minősülhetnek. Azok a 
treasury központok, melyek különböző 
oknál fogva befektetésekbe, hedgingbe 
vagy pénzügyi tranzakciókba kezdenek egy 
csoportvállalatukkal, szintén minősülhet-
nek kivételt képező nem pénzügyi vállalat-
csoportnak.   
 
Megjegyzés: Ezeket a magyarázatokat az 
érintett piaci szereplők örömmel fogadták és 
ahhoz is nélkülözhetetlen volt, hogy lefedje azt 
a jelentős számú cash pooling vállalatot, ame-
lyek egyébként nem feleltek volna meg egy nem 
pénzügyi vállalatcsoporton belül a treasury 
központ definíciójának. 
 
2) A nem pénzügyi tevékenységet 

végző külföldi vállalatok besoro-
lása 

 
Azon nem USA-beli vállalatok, amelyek 
nem tekinthetőek FFI-nek, általában 
NFFE-nek tekintik. Az NFFE-re a 30%-os 
FATCA forrásadó megfizetése vonatkozik 
bizonyos kifizetésekre, kivéve ha benyújtja 
a megfelelő dokumentációt a kifizetőnek. 
A FATCA forrásadó azonban általánosság-
ban nem előírás a kivételt képező NFFE-
nek történő kifizetéseken. Az átmeneti 
rendelkezések részletezik az ún. “direkt 
jelentő, kivételt képező” NFFE fogalmát 
(kihirdetve a Notice 2013-69-ben) és tisz-
tázza a már meglévő definíciókat. 
 
Az aktív NFFE státusz tesztelése  
Az aktív NFEE, egy kivételt képező NFFE 
típus, ahol a passzív jövedelem és a passzív 
jövedelmet termelő eszköz küszöbértéke-
ken belül marad. A végső FATCA szabá-
lyozás szerint a naptári évre vonatkozó 
pénzügyi beszámoló használható erre a 
vizsgálatra. A Kincstár kiterjesztette ezt a 
szabályozást az átmeneti rendelkezések-
ben, így már nemcsak a naptári évre készí-
tett beszámolók használata engedélyezett, 
hanem a társágok pénzügyi évére készített 
beszámolói is. Ezen felül a szabályozás 
megengedi nemcsak a US GAAP által 
készített beszámolók, de a más – nem US 
– számviteli alapelvek alapján készített 
beszámolók használatát (pl. IFRS) is. 

 
Megjegyzés: Úgy tűnik, a Kincstár felismerte 
azt a terhet, amelyet azoknak a társaságoknak 
okozna amelyek a pénzügyi évük alapján 
jelentenek vagy USA-n kívüliek és pl. IFRS és 
nem GAAP számviteli irányelveket használnak 
a beszámoló elkészítéséhez. 
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Broadened definition of treasury 
center 
Under the final FATCA regulations, a 
group’s cash pooling entity would have 
been ineligible for treasury center treat-
ment if it was in a deficit position.  The 
temporary regulations clarify that an entity 
that manages the working capital of one or 
more EAG members will not cease to quali-
fy as a treasury center solely because it has 
no investments and does not trade in fi-
nancial assets.  The temporary regulations 
also state that equity-funded affiliates may 
also qualify as treasury centers. Treasury 
centers that enter into investment, hedg-
ing, and financing transactions with or for 
members of an EAG for various purposes 
can also benefit under the exceptions for 
nonfinancial groups. 

 
Observation: These clarifications were wel-
comed by industry and were necessary to cover 
a large number of cash pooling entities that 
would not otherwise have met the definition of 
a treasury center in a nonfinancial group. 
 
 
 
2) Classifying nonfinancial foreign 

entities 
 
A non-US entity that is not an FFI is gen-
erally viewed as an NFFE.  NFFEs are 
potentially subject to 30% FATCA with-
holding on certain payments unless they 
provide appropriate documentation to the 
payor.  FATCA withholding, however, is 
generally not required on payments to 
excepted NFFEs.  The temporary regula-
tions provide details about a new type of 
excepted NFFE - the direct reporting NFFE 
(announced in Notice 2013-69) and clarify 
existing definitions. 
 
Testing for active NFFE status 
An active NFFE is a type of excepted NFFE 
that meets certain passive income and 
asset thresholds.  The final FATCA regula-
tions contained a requirement that calen-
dar year financial statements be used to 
conduct this analysis.  Treasury expanded 
this rule in the temporary regulations, 
which now permit the use of financial 
statements prepared on either a calendar 
or fiscal year basis.  The regulations also 
permit the use of financial statements 
prepared pursuant to both US (Generally 
Accepted Accounting Principles or GAAP) 
and non-US (i.e., International Financial 
Reporting Standards or IFRS) accounting 
principles. 

 
Observation: It appears that Treasury made 
this change because it recognized the burdens 
that could arise for companies that report on a 
fiscal year basis or that are based outside the 
US and apply IFRS and not GAAP principles for 
accounting purposes. 
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Útravaló 

 

A nem pénzügyi multinacionális vállalat-
csoportoknak meg kell vizsgálniuk a kifize-
tések áramlását, hogy meghatározhassák, 
hogy pontosan hol lehet FATCA vagy más 
intézkedés alapján forrásadó fizetési köte-
lezettségük. Kérdések, amelyek segíthet-
nek: 

• Mely pénzáram von maga után forrásadó 
fizetési kötelezettséget? Ez tartalmazhat 
csoporton belüli tranzakciókat és harma-
dik félnek történő kifizetéseket.  

• Mely multinacionális csoportvállalat kap 
forrásadó köteles jövedelmet? Ezek a vál-
lalatok felkészültek arra, hogy a FATCA-
státuszukat igazolják, ha ezt a kifizető 
megkérdezi? 

 

A Magyarország Kormánya és az Amerika 
Egyesült Államok között kötött FATCA 
Kormányközi Megállapodás - „Model 1 A” 
típusú - és a vonatkozó törvényi változások  
2014. május 15-én kerültek aláírásra és 
kihirdetésre a Megállapodásról szóló 2014. 
évi XIX. törvény keretében. Azonban sem 
a Megállapodás sem a kihirdetett törvényi 
változások nem tartalmaznak iránymuta-
tást a nem pénzügyi multinacionális válla-
latcsoportokra vonatkozóan. 
 

 

 

* * * 

 

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban 

bármilyen kérdése merülne fel, kérjük, 

forduljon szokásos kapcsolattartó partne-

réhez vagy Máthé Dórához (telefon: +36  

30 5861 954, e-mail: 

dora.mathe@hu.pwc.com) illetve Koncsos 

Ritához (telefon: +36  30 3344 089 , e-

mail: rita.koncsos@hu.pwc.com). 
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The takeaway 

 

Nonfinancial MNCs should scrutinize their 
global payment flows to pinpoint where 
there could be obligations for entities to 
withhold tax under: 

• What flows could include withholdable 
payments?  This would include both pay-
ments made from group entities to unre-
lated parties as well as intragroup pay-
ments.   

• What multinational group entities may be 
receiving payments that could be subject to 
withholding?  Are these entities prepared 
to provide their FATCA status if asked by 
the payor? 

 
 
 

 
The Hungarian IGA (Intergovernmental 
Agreement) - Model 1 A type - between the 
Hungarian Government and the United 
States of America and the relevant legisla-
tive changes were signed and published on 
15 May 2014 by the Act XIX of 2014 on the 
IGA . However neither the Hungarian IGA 
nor the relevant Hungarian legislative 
changes are not include guidance for the 
Nonfinancial MNCs. 
 
 
 
 
 
 

* * * 

 
If you have any questions regarding the 

above, please contact your relationship 

partner or Dóra Máthé (phone: +36  

30 5861 954, e-mail: 

dora.mathe@hu.pwc.com) and Rita 

Koncsos (telefon: +36  30 3344 089, e-

mail: rita.koncsos@hu.pwc.com). 
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