ADATLAP
az Adatvédelmi Nyilvántartásba bejelentett adatkezelésrıl
Nyilvántartási szám:40927
1. Adatkezelı
1.1 Az adatkezelı megnevezése:
1.2 Címe:
1.3 Telefonszáma:
1.4 Kapcsolattartó:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
1054 Budapest, Széchenyi utca 2.
06-1/428-5100
dr. Kiss Attila adatvédelmi referens

Adatkezelés
1.5 Elızı adatkezelés
1.5.1 Az adatkezelı
megváltozásának jogcíme:
1.5.2 Elızı nyilvántartási
azonosító:
1.6 Az adatkezelés megnevezése:
1.7 Az adatkezelés célja:

összeolvadás

00012-0006
Kontroll adatszolgáltatás
Adóigazgatási és ellenırzési feladatok ellátása

1.8 Jogalapja
1.8.1 Jogszabályhely vagy más
jogalap:

2003. évi XCII. tv. 31.§ (2) bekezdés, 52.§ (1), (3) bekezdés, valamint 3.
és 7. számú melléklet

1.8.2 Jogszabály címe:

Az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény

1.9 A tényleges adatkezelés helye:
1.10 Az adatkezelés
automatizáltsága:

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

bérjövedelem; nem önálló tevékenységbıl származó jövedelem; önálló
tevékenységbıl származó jövedelem; adókedvezményre jogosító
jövedelem; külföldi kiküldetésért kapott jövedelem; egyéb jogcímen
kapott jövedelem; a számított adó adójóváírás; adót csökkentı tételek; az
összjövedelmet terhelı adó; külön adózó jövedelmek adója; a levont
forrásadó összege; bérnek minısülı bruttó kifizetés; bérnek nem
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minısülı bruttó kifizetés; levont adóelıleg; külön adózó jövedelem;
levont lineáris (forrás) adó; a kedvezményezett magánszemély
adóazonosító jele; a kifizetett összeg; az ellátás összege; a levont
adóelıleg összege; a jövedelmet helyettesítı felelısségbiztosítás összege;
a nyugdíjszolgáltatás összege; az üzletrész azonosító száma; a támogatás
összege; igazolt összeg; kedvezmény jogcíme

3.2 Adatforrás megnevezése:

MUNKÁLTATÓ: az általa magánszemélynek kifizetett, adóköteles
összegekrıl, lakáscélú felhasználásra pénzintézeten keresztül nyújtott
kölcsön elengedett összegérıl, a kifizetı az általa magánszemélynek
kifizetett, adóköteles összegekrıl, a magánszemélyek részére értékpapírra
vonatkozó jog révén juttatott vagyoni értékrıl, a magánszemélyek részére
kedvezményezett részesedéscsere révén juttatott értékpapírokról, az Art.
4. számú melléklete szerinti külföldi személy részére kifizetett osztalék
jövedelemrıl, a magánszemély által átvállalt egyszerősített
közteherviselési kötelezettséggel összefüggésben kifizetett összegrıl. A
kifizetı a csereügyletbıl származó jövedelemrıl, a magányszemély
részére kiadott – kamatjövedelemmel kapcsolatos – igazolásról, a 2005.
június 30-át követıen keletkezett és kifizetett (juttatott)
kamatjövedelemrıl.
MUNKAVÁLLALÓI RÉSZTULAJDONOSI PROGRAM szervezet a
magánszemély tulajdonába adott értékpapír, adómentes természetbeni
juttatás összegérıl, a megszőnı MRP szervezet a magánszemélynél a
jövedelem megállapításakor a bevétel csökkentéseként elszámolt
értékpapírok együttes értékérıl.
HITELINTÉZET a vissza nem térintendı munkáltatói támogatások
kifizetésérıl, a tartós befektetésbıl származó jövedelemrıl, a lakáscélú
hitelszerzıdés alapján folyósított hitel törlesztésérıl.
A TÁRSAS VÁLLALKOZÁS a jegyzett tıkéjének felemelését, valamint
az általa kibocsátott átváltoztatható kötvény átalakítását követıen
kibocsátott (megemelt névértékő) összes értékpapír sorsáról.
AZ ÁLLAMI FOGLALKOZTATÁSI SZERV a munkanélküli ellátás –
jogosultságot kizáró keresı tevékenység miatti – megszüntetésekor.
A BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ értékpapír átruházásáról, a
kifizetınek minısülı befektetési szolgáltató a magánszemély részére a
megvalósult ellenırzött tıkepiaci ügyletrıl kiállított bizonylat tartalmáról.
A LETÉTKEZELİ (a program szervezı) az elismert munkavállalói
értékpapír-juttatási program keretében a magánszemély javára egyedi
letétként ırzött értékpapírokról, valamint a letétkezelı változásáról.
A BIZTOSÍTÓ INTÉZET a szerzıdés felmondásáról.
AZ ÉPÍTÉSFELÜGYELETI HATÓSÁG a kivitelezıre vonatkozóan.
AZ ÖNKORMÁNYZAT jegyzıje a jövedéki termékkel folytatott
kereskedelmi tevékenységre jogosító mőködési engedély kiadásáról,
visszavonásáról, módosításáról, az önkormányzati hivatal a
lakásbérbeadás alapjául szolgáló szerzıdés, bérbeadó magánszemély által
történı megszüntetésérıl.
A MEZİGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL az általa a
magánszemélynek kifizetett támogatásokról.
A NYUGDÍJAT, REHABILITÁCIÓS JÁRADÉKOT FOLYÓSÍTÓ
SZERV nyugellátás vagy rehabilitációs járadék folyósítása mellett keresı
tevékenységet folytatókról.
AZ IGAZOLÁS KIÁLLÍTÓJA a költségvetési támogatás
igénybevételéhez felhasználható igazolás kiadásáról, a súlyosan
fogyatékos magánszemély részére kiállított és nyilvántartott összegekrıl.
A NYUGDÍJ-ELİTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLA VEZETİJE a nála
ilyen jogcímen vezetett számlára a magánszemély által befizetett (átutalt)
illetıleg a magánszemély részére „nem nyugdíj szolgáltatás” címén
kifizetett összegrıl és egyéb adatokról.

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

2003. évi XCII. tv. 31.§ (2) bekezdés, 52.§ (1), (3) bekezdés, valamint 3.
és 7. számú melléklet
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3.3.2 Jogszabály címe:
3.4 Adatfelvétel (átvétel) módja:

3.5 Az adat törlési határideje:

Az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény
Az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény 3. számú
mellékletében meghatározott adatszolgáltató szervektıl elektronikusan
vagy papír alapon kapott információk elektronikus rögzítése
elévülési idı

4. Adattovábbítás(ok)
4.1 Adatfajta megnevezése:
4.2 Címzett neve:

Az érintett neve, azonosítója, a részére juttatott jövedelem jogcíme,
összege, a juttatás idıpontja
Az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény 52.§ (7)-(11)
bekezdésében felsorolt szervek

4.3 Az adattovábbítás jogalapja
4.3.1 Jogszabályhely vagy más
jogalap:

2003. évi XCII. törvény 52.§ (7)-(11) bekezdése

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, illetve az adózás rendjérıl szóló 2003.
évi XCII. törvény 52.§ (7)-(11) bekezdésében meghatározott határidıvel

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

a 3.2 pontban felsorolt jogcímek szerinti természetes személyek

5.2 Érintettek száma:

átlag 4 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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