
 

Magyar Telekom 

Befektetői kapcsolattartó: Beosztás: Telefon: E-mail cím: 
László Linda osztályvezető, Befektetői kapcsolatok +36-1-481-7676 laszlo.linda@telekom.hu 

Walfisch Rita befektetői kapcsolatok menedzser +36-1-457-6084 walfisch.rita@telekom.hu 
Gáti Gerda befektetői kapcsolatok menedzser +36-1-458-0334 gati.gerda@telekom.hu 

 

 

Tisztelt Részvényesünk! 
 
A Magyar Telekom Nyrt. 2016. évben - az évi rendes közgyűlési döntés alapján- a 2015. évi 
osztalékra jogosító törzsrészvényei után osztalékot fizetett. 
Társaságunk a kifizetésre kerülő osztalék összegéről  minden érintett magánszemélynek 
megküldte a jövedelemigazolást. A jövedelemigazolás adóköteles osztalékról és/vagy szja 
levonás nélküli (TBSZ-en tartott részvény utáni) osztalékkifizetésről szólt. 
Azon részvényesünk esetében, aki a tulajdonosi megfeleltetés napján TBSZ számlán (lekötési 
nyilvántartásban) tartotta részvényét - és erről a Magyar Telekom Nyrt. az értékpapírszámlát 
vezető pénzintézettől az osztalék kifizetést megelőzően megkapta az igazolást - a hatályos Szja 
törvény szerint, Társaságunk nem vont le 15% szja-t. A jövedelemigazoláson tájékoztattuk a 
magánszemély részvényest, hogy a kifizetés adó levonása nélkül történt és az így kifizetett 
összeget nem kell bevallani a 2016.évi szja adóbevallásban. 
 
A hatályos Szja tv. és  Art. rendelkezése szerint a NAV  2017. évtől a magánszemélyek 
többségének elkészíti az e-szja bevallási tervezet. 
Információink szerint az e-szja bevallási tervezetben az osztalék soron a NAV feltünteti a 
Társaságunk által adólevonása nélkül TBSZ számlára fizetett osztalékot is. Ebből adódóan 
fizetendő szja-t rendel a TBSZ-es osztalékhoz. 
 
E probléma miatt Társaságunk a NAV illetékes Igazgatóságával felvette a kapcsolatot. A 
kialakított szakmai egyeztetés után a NAV-val egyetértésben arra kérjük a Tisztelt 
Részvényeseket, hogy, aki a TBSZ számlán tartott részvényére tekintettel osztalékot kapott 
Társaságunktól, és annak összege szerepel az e-szja bevallási tervezetben, úgy a tervezetet ne 
fogadja el, hanem javítsa ki. Kérjük, törölje az e-bevallás tervezet osztalék sorából azt az osztalék 
összeget, amelyből adó nem került levonásra (ezt szerepeltettük az igazoláson is).    
 
Amely Részvénytulajdonosunk papíralapon kapott e-szja bevallási tervezetet, vagy saját döntése 
alapján önadózóként adja le a 2016. évi szja bevallását, úgy a 16SZJA bevallási nyomtatványon 
van lehetősége a módosításra, hogy az osztalékjövedelmek között ne szerepeltesse a TBSZ 
számlára utalt osztalék összegét. 
 
Elnézésüket kérjük az esetleges kellemetlenségekért. 
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