A Magyar Telekom Rt. közleménye az osztalékfizetés rendjéről
A Magyar Telekom Rt. 2005. április 27-én megtartott éves rendes közgyűlésének döntése alapján
egy darab 100 Ft névértékű Magyar Telekom részvény után járó 2004. évi bruttó osztalék összege
70 forint. Az osztalékfizetés kezdő időpontja 2005. június 1. A 2004. évi osztalékra jogosító
Magyar Telekom részvényt utoljára 2005. május 20-án lehet vásárolni a Budapesti
Értéktőzsdén. A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2005. május 25. A 2004. évi osztalék még
további 5 évig igényelhető, ezután az osztalékra való igény elévül. Az elévülési idő az
osztalékfizetés első napjától számított 30. napon kezdődik.
Az osztalék 2005. június 1-től kezdve átutalással kerül a számlavezetőknél vezetett
értékpapírszámlákhoz tartozó pénzszámlákra, vagy a részvényes által kért pénzszámlára abban az
esetben, ha a számlavezető a részvényesre vonatkozó szükséges adatokat az előírt formátumban,
hiánytalanul megküldte a részvénykönyv-vezető KELER Rt.-nek. A Magyar Telekom Rt. nem felel
a számlavezetők hiányos vagy hibás adatszolgáltatásából, valamint az adatok feldolgozásának
időigényességéből származó késedelemért. Ha a hiányzó illetve javított adatokat a számlavezető
utólag lejelenti a KELER Rt.-nek, úgy a Magyar Telekom Rt., illetve megbízottja az osztalékot a
bejelentést követő hónap 5. munkanapjáig utalja.
Osztalékra az jogosult, akinek 2005. május 25-én a számlavezető nyilvántartásában Magyar
Telekom részvénye van. Felhívjuk Részvényeseink figyelmét, hogy legkésőbb 2005. május 25-ig
ellenőrizzék számlavezetőjüknél az adóelszámoláshoz szükséges adatokat (adóazonosító jelet illetve
adószámot), mert ezek hiányában az osztalék nem fizethető ki. Az adólevonásról a Magyar Telekom
Rt. igazolást állít ki és juttat el a részvényesekhez legkésőbb 2006. január 31-ig.
Belföldi illetve külföldi illetőségű magánszemély esetében az előírt adatok alapján a személyi
jövedelemadóval csökkentett osztalék összegét a számlavezető számlájára, vagy a részvényes által a
számlavezető felé megadott pénzszámlára utalja át a Magyar Telekom Rt., illetve megbízottja.
Belföldi illetőségű magánszemélyek esetén a kifizetéshez szükséges az adóazonosító jel, külföldi
illetőségű magánszemélyek esetén útlevélszám vagy a magyar adóhatóság által kiadott adóazonosító
jel. A magánszemélyek részére a számlavezető fizeti ki közvetlenül az osztalék összegét. Az
osztalék forrásadója 20%, 2005. december 31. után történő kifizetés esetén 25%.
Belföldi illetőségű jogi személy esetében az osztalékadó mértéke 0%.
Külföldi illetőségű jogi személy esetében az osztalék 20%-os adó levonása után kerül kifizetésre.
Amennyiben a részvényes a kettős adóztatás elkerülését szabályozó egyezmények alapján a
kedvezményes adólevonási kulcs alkalmazásával kívánja az osztalékot megkapni, az adózás
rendjéről szóló, többször módosított 2003. évi XCII. törvény 4. sz. mellékletében részletezett
dokumentumokat kell legkésőbb 2005. május 25-ig átadni a KELER Rt. Részvénykönyv-vezetési
Osztálya részére (1075 Budapest, Asbóth u. 9-11.) Felhívjuk a számlavezetők figyelmét, hogy csak
az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) által fordított, a 2005. adóévről kiállított
illetőségigazolásokat áll módunkban elfogadni. Amennyiben a kettős adóztatás elkerüléséről szóló
egyezmény alapján haszonhúzói nyilatkozat megléte is szükséges, úgy azt szintén az OFFI által
hitelesített fordítással együtt áll módunkban elfogadni. A haszonhúzói nyilatkozat természetesen
magyar nyelven is megtehető. Abban az esetben, ha sem az illetőségigazolás sem annak későbbi
pótlására vonatkozó jelzés nem érkezik 2005. május 25-ig a KELER-hez, akkor az osztalék 20%
osztalékadó levonásával kerül utalásra.
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Amennyiben a külföldi illetőségű tulajdonos rendelkezik az adózás rendjéről szóló, többször
módosított 2003. évi XCII. törvény 4. mellékletének 5. pontjában részletezett dokumentumokkal,
valamint van a két ország között kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény, és az
kedvezményes adókulcsot ír elő, azonban a tulajdonos a dokumentumokat nem nyújtja be 2005.
május 25-ig a KELER-hez, ezért az osztalék 20% osztalékadó levonásával számára elutalásra kerül,
az ügyfél a 20%-os és a kedvezményes adókulcs közötti különbözetet visszaigényelheti az APEH
Észak-Budapesti Igazgatóságán a Magyar Telekom Rt. által az osztalékfizetésről és adólevonásról
kiállított igazolás alapján.
A Magyar Telekom Rt. 2000. június 1-én kezdte meg az 1999. gazdasági év után járó osztalék
kifizetését. A részvényesek az osztalékfizetési időszak utolsó napjától számított, a Polgári
Törvénykönyvben meghatározott 5 év elévülési időtartam alatt, azaz 2005. július 1-ig igényelhetik
az 1999. gazdasági év után járó osztalékot, ezen időpontot követően az osztalékkövetelés iránti
igényük elévül.
Felhívjuk azon részvényesek figyelmét, akik eddig esetlegesen nem vették fel a részvényeik után
járó 1999., 2000., 2001., 2002. illetve 2003. évi osztalékot, hogy vegyék fel a kapcsolatot
számlavezetőjükkel és intézkedjenek az osztalék utólagos – elévülési időn belüli - felvétele
ügyében.
További felvilágosítással rendelkezésre áll a
Magyar Telekom Részvényvonal: 06 80 38 38 38 illetve
a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Rt. ügyfélszolgálata:
1075 Budapest, Asbóth u. 9-11.
2005. május 12.
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