ADATLAP
az Adatvédelmi Nyilvántartásba bejelentett adatkezelésrıl
Nyilvántartási szám: 40926
1. Adatkezelı
1.1 Az adatkezelı megnevezése:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

1.2 Címe:

1054 Budapest, Széchenyi utca 2.

1.3 Telefonszáma:
1.4 Kapcsolattartó:

06-1/428-5100
dr. Kiss Attila adatvédelmi referens

Adatkezelés
1.5 Elızı adatkezelés
1.5.1 Az adatkezelı
megváltozásának jogcíme:

összeolvadás

1.5.2 Elızı nyilvántartási
azonosító:

00012-0005

1.6 Az adatkezelés megnevezése:

Folyószámla

1.7 Az adatkezelés célja:

Adóalanyok folyószámla adatainak nyilvántartása

1.8 Jogalapja
1.8.1 Jogszabályhely vagy más
jogalap:

2003. évi XCII. törvény 43.§ (1) bekezdés

1.8.2 Jogszabály címe:

Az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény

1.9 A tényleges adatkezelés helye:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal központi, középfokú és alsó fokú szervei

1.10 Az adatkezelés
automatizáltsága:

gépi

2. Adatfeldolgozás
2.1 Az adatfeldolgozó
megnevezése:
2.2 Címe:
2.3 Telefonszáma:
2.4 Kapcsolattartó:

3. Az adatok forrása

3.1 Adatfajta megnevezése:

ADÓNEM: tétel átvezetési idıpontja, ha átvezetett a tétel; tétel
származása, ha átvezetett (vállalkozóra); tétel származásának azonosítója
( pl. törzsszám); könyvelt tételek egyenlege; PÉNZFORGALMI
TÉTELEK: befizetés tételtípusa; könyvelési kód (befizetés vagy kiutalás);
fizetési jogcímkód; befizetett v. kiutalt összeg; terhelés idıpontja, jóváírás
idıpontja, könyvelés idıpontja; számlaszám; ügyiratszám (pénzforgalmi
rendezéskor); KÖTELEZETTSÉG TÉTELEK: bizonylat típus; bizonylat
bárkód; tétel típus; könyvelési kód (elıírás v. jóváírás) elıírás v. jóváírás
összeg; esedékességi dátum; bevallás éve, negyedéve/hónapja; könyvelés
idıpontja; ügyiratszám (hivatali eljárás, rendezés esetén)

3.2 Adatforrás megnevezése:

saját adatkezelések, érintett

3.3 Adatfelvétel (átvétel) jogalapja
3.3.1 Jogszabályhely vagy más
jogalap:

2003. évi XCII. törvény 43.§ (1) bekezdés

3.3.2 Jogszabály címe:

Az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény

3.4 Adatfelvétel (átvétel) módja:

Érintett által kitöltött adatlap (T34)
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3.5 Az adat törlési határideje:

elévülés

4. Adattovábbítás(ok)

4.1 Adatfajta megnevezése:

4.2 Címzett neve:

ADÓNEM: tétel átvezetési idıpontja, ha átvezetett a tétel; tétel
származása, ha átvezetett (vállalkozóra); tétel származásának azonosítója
( pl. törzsszám); könyvelt tételek egyenlege; PÉNZFORGALMI
TÉTELEK: befizetés tételtípusa; könyvelési kód (befizetés vagy kiutalás);
fizetési jogcímkód; befizetett v. kiutalt összeg; terhelés idıpontja, jóváírás
idıpontja, könyvelés idıpontja; számlaszám; ügyiratszám (pénzforgalmi
rendezéskor); KÖTELEZETTSÉG TÉTELEK: bizonylat típus; bizonylat
bárkód; tétel típus; könyvelési kód (elıírás v. jóváírás) elıírás v. jóváírás
összeg; esedékességi dátum; bevallás éve, negyedéve/hónapja; könyvelés
idıpontja; ügyiratszám (hivatali eljárás, rendezés esetén)
- bíróság;
- nyomozó hatóság, ha a tájékoztatás a büntetıeljárás megindítása vagy
lefolytatása érdekében szükséges;
- a nemzetbiztonsági szolgálat fıigazgatója által engedélyezett
megkeresés alapján a törvényben meghatározott feladatkörében eljáró
nemzetbiztonsági szolgálat;
- a rendırségrıl szóló törvényben meghatározott belsı bőnmegelızési és
bőnfelderítési feladatokat ellátó, valamint a terrorizmust elhárító szerv a
törvényben meghatározott feladatai ellátása érdekében, az abban kapott
felhatalmazás körében;
- az Állami Számvevıszék, a Kormány által kijelölt belsı ellenırzési
szerv, az Európai Csalásellenes Hivatal (OLAF), ha a tájékoztatás az
ellenırzéshez szükséges;
- az adópolitikáért felelıs miniszter, ha a tájékoztatás külön törvényben,
illetve az Art. 11. §-ban meghatározott feladata ellátásához szükséges;
- a költségvetési fejezetet irányító szerv, ha a tájékoztatás az
államháztartásról szóló törvény szerinti belsı ellenırzéshez szükséges;
- a központi költségvetésbıl vagy Európai Uniós forrásból támogatást
folyósító szerv, ha a tájékoztatás a támogatás igénylése, felhasználása,
elszámolása jogszerőségének megállapításához szükséges;
- a helyi önkormányzatok törvényességi ellenırzéséért felelıs szerve a
helyi önkormányzatokról szóló törvény 33/A. § (2a) bekezdés c)
pontjában meghatározott körben.

4.3 Az adattovábbítás jogalapja
4.3.1 Jogszabályhely vagy más
jogalap:

2003. évi XCII. törvény 54.§ (7) bekezdés

4.3.2 Jogszabály címe:

Az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény

4.4 Az adattovábbítás módja:

elektronikus

4.5 Idıpontja:

adatkérés szerinti gyakorisággal

5. Az érintettek csoportja(i)
5.1 A csoport leírása:

valamennyi adóazonosító jellel rendelkezı adózó

5.2 Érintettek száma:

átlag 8 millió személy egyidejőleg

6. Egyéb közlendık: Az Adó- és Pénzügyi Ellenırzési Hivatal, valamint a Vám- és Pénzügyırség
integrációjával létrejött Nemzeti Adó- és Vámhivatal által folytatott adatkezelés változás-bejelentése.
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