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Az adóváltozáshoz kapcsolódó egyszeri tételt könyvel le a Magyar Telekom
Budapest –2011. november 24. – A Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: MTELEKOM HB), Magyarország
vezető távközlési szolgáltatója bejelenti, hogy a nemrég bejelentett magyar adóváltozások miatt a 2010. negyedik
negyedévben lekönyvelt halasztott adókötelezettségben történő csökkenés visszaforgatásra kerül 2011. negyedik
negyedévben, amely a nyereségadó körülbelül 15 milliárd forintos emelkedéséhez vezet.
2010. negyedik negyedévben egyszeri tételként 14,6 milliárd forint adójövedelem került elszámolásra a magyar társasági
adótörvény változása miatt, melynek értelmében 2013-tól a magyar társasági nyereségadó mértékét 19%-ról 10%-ra
csökkentették. 2011 novemberében az adótörvényt ismét megváltoztatták, és a korábban hatályos 10%-os társasági
adókulcs helyett továbbra is a 19%-os adókulcs marad érvényben 2013-tól az évi 500 millió forintot meghaladó adóalap
esetében. Ennek eredményeképpen, a 2010. negyedik negyedévben lekönyvelt halaszott adókötelezettségben történő
csökkenés 2011. negyedik negyedévben visszaforgatásra kerül, és a Csoport nyereségadója körülbelül 15 milliárd
forinttal emelkedni fog.

Ezen befektetői közlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmaz. Azon megállapítások, melyek nem múltbeli eseményekre vonatkoznak (azaz a
véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentések), jövőre vonatkozóak. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken
alapulnak, tehát nem lenne helyes ezen kijelentésekre a kellő mértéket meghaladó módon támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések azon
időpontbeli állapoton alapulnak, amelyben ezen állítások elhangzanak, s nem vállalunk kötelezettséget arra nézve, hogy a kijelentések bármelyikét új
információk vagy jövőbeli események alapján a továbbiakban nyilvánosan frissítsük, módosítsuk.
A jövőre vonatkozó kijelentések önmagukban rejlő kockázatokkal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos olyan fontos tényező van, amelynek
hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek az előretekintő jellegû megállapításoktól. Az ilyen tényezőket többek között a 2010.
december 31-én végződött évre vonatkozó, 20-F formátumú éves jelentésünk is részletezi, amelyet az Egyesült Államok Tőzsde- és
Értékpapírfelügyeletéhez (SEC), azaz a U.S. Securities and Exchange Commissionhoz nyújtottunk be.

