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Módosul a Magyar Telekom távközlési adóterhelése és változnak a Magyar
Telekom célkitűzései
Budapest – 2013. június 27. – A Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: MTELEKOM
HB), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója bejelenti, hogy növekedik a távközlési adóból
származó adóterhelése, miután Magyarország Országgyűlése 2013. június 27-én elfogadta a
távközlési adóról szóló törvény módosítását. A Magyar Telekom a korábban közzétett
célkitűzésénél nagyobb mértékű EBITDA csökkenést vár.
A jelenlegi, vezetékes és mobil hangforgalmat, valamint a mobil SMS/MMS forgalmat nyújtó
szolgáltatókat sújtó távközlési adó 2012. július 1-je óta hatályos és határozatlan időre került bevezetésre.
Az adó jelenlegi mértéke percenként 2 forint és SMS/MMS-enként 2 forint, valamint magánszemély
előfizető előfizetéséhez tartozó hívószámonként havi 700 forintban, egyéb előfizető előfizetéséhez
tartozó hívószámonként havi 2500 forintban került maximálásra.
2013. június 27-én Magyarország Országgyűlése elfogadta a távközlési adó mértékét módosító törvényt,
amely szerint a percenkénti és SMS/MMS-enkénti adóteher 3 forintra emelkedik a nem magánszemély
előfizető előfizetése vonatkozásában, és az ezen előfizetésekre vonatkozó havi maximális adóteher 5000
forintra növekszik. Ezen változások 2013. augusztus 1-jével lépnek hatályba; hatálybalépésük előfeltétele
az Országgyűlés által elfogadott módosító törvény hivatalos aláírása és kihirdetése.
Frissített becsléseink alapján, amelyek egyaránt figyelembe veszik a fenti módosítást valamint az idén
eddig tapasztalt használati szokásokat, a Magyar Telekomot terhelő távközlési adó várható összege
2013-ban a korábban bejelentett 20 milliárd forintnál magasabb, 25 milliárd forint körül várható. 2014ben a távközlési adó becsült összege 28 milliárd forint körül alakul előzetes becsléseink és a jelenlegi
törvényszöveg alapján.
A magasabb távközlési adó, valamint a nyereségességre szintén kedvezőtlenül ható romló macedóniai
piaci körülmények miatt arra számítunk, hogy az EBITDA nagyjából 9-12%-kal csökken 2013-ban 2012höz képest, szemben az év elején prognosztizált 4-7%-os csökkenéssel. A szinten tartást előrevetítő
bevételi, és 5%-os CAPEX csökkentési célkitűzésünk változatlan marad.
Ezen befektetői közlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmazhat. Azon kijelentések, amelyek nem múltbeli tényekre
vonatkoznak (ideértve a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentéseket), jövőre vonatkozó kijelentések. Ezen
kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, tehát nem lenne helyes ezen kijelentésekre túlzott
mértékben támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések a megtételük időpontjában aktuális állapoton alapulnak, és nem
vállalunk kötelezettséget arra, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján nyilvánosan
frissítsük, módosítsuk.
A jövőre vonatkozó kijelentések szükségképpen kockázatokkal és bizonytalansággal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy
számos olyan fontos tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek a jövőre vonatkozó
kijelentésekben foglaltaktól. Az ilyen tényezőket többek között a 2012. december 31-én végződött évre vonatkozó, a
http://www.telekom.hu címen elérhető weblapunkon is közzétett éves jelentéseink is bemutatják.

