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A magyar Országgyűlés törvényt fogadott el a közművezetékek
adójáról
Budapest – 2012. november 20. – A Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: MTELEKOM HB),
Magyarország vezető távközlési szolgáltatója bejelenti, hogy a mai napon a magyar Országgyűlés törvényt fogadott
el a közművezetékek adójának 2013. januári, határozatlan időre történő bevezetéséről.
A törvény alapján a fogyasztók vízellátási, szennyvízellátási és belterületi csapadékvízelvezetési, földgáz-, hő-, és
villamosenergia-ellátási, valamint hírközlési igényeinek kiszolgálását lehetővé tevő vezeték nyomvonala után 125 forintot
kell méterenként fizetnie az adó alanyának. Hírközlési vezetékek esetén az adó nyomvonalhossztól függően sávosan
került meghatározásra: az első 170.000 méter után az adó teljes mértékének 20%-a fizetendő; 170.000 és 250.000 méter
közötti része után 40%-a; 250.000 és 300.000 méter közötti része után 80%-a; 300.000 métert meghaladó része után
pedig az adó teljes mértéke fizetendő.
Előzetes becsléseink és a jelenlegi törvényszöveg alapján 2013-tól a Magyar Telekom által fizetendő közművezeték adó
éves összege várhatóan 9 és 11 milliárd forint között lesz. Az adó működési költségek között kerül elszámolásra.
Az Országgyűlés által elfogadott közművezetékek adójáról szóló törvény akkor válik érvényessé, ha a köztársasági elnök
azt aláírja és kihirdetését elrendeli.

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 2011. december 31-én végződött évre vonatkozó, a http://www.telekom.hu címen elérhető weblapunkon is közzétett éves jelentéseink
is bemutatják.

