
 

 

 

MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
(8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/A) 

közleménye a 2015. évi osztalék kifizetésének rendjéről 
 
 
 
A MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/A.; a 
továbbiakban: „Társaság”) tájékoztatja a tisztelt Részvényeseket, hogy a Társaság 2016. április 26-án megtartott 
éves rendes közgyűlése - ahogy azt a 2016. április 26-i közgyűlési határozatok ismertetését tartalmazó 
hirdetményünkben is közzétettük - 3/2016. (04.26.) sz. közgyűlési határozatával a 2015. évi anyavállalati mérlege 
szerinti eredménytartalék terhére részvényenként 25.- Ft összegű osztalék kifizetéséről határozott. 
 
A Társaság a saját részvényei után nem fizet osztalékot. 
 
Az osztalékfizetés fordulónapja (tulajdonosi megfeleltetés napja): 2016. június 2., csütörtök. A Budapesti 
Értéktőzsdén a 2015. év után járó osztalékra jogosító részvényekkel utoljára 2016. május 31-én, kedden lehet 
kereskedni. 
Az osztalékfizetés kezdő időpontja: 2016. június 9., csütörtök.  
Az esedékességtől számított 60 napon belül a részvényes köteles az osztalékot felvenni. A részvényes késedelme 
esetén a társaságtól osztaléka után kamatra nem tarthat igényt. 
 
A Társaság osztalékfizetésben részt vevő megbízottja a KELER Zrt. 
 
Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetési fordulónapra vonatkozóan kiállított tulajdonosi 
megfeleltetés alapján a részvénykönyvbe bejegyzésre került. A 2015. év után járó osztalék kifizetésének további 
feltétele, hogy a részvényesről az osztalék kifizetéséhez szükséges összes információ rendelkezésre álljon. Osztalék 
azon részvényesnek fizethető ki, akinek a részvénykönyvi bejegyzéséhez, valamint az osztalék kifizetéséhez 
szükséges adatait a részvényes számlavezetője a Társaság Alapszabályában, valamint a KELER Zrt.  Általános 
Üzletszabályzatában részletezett módon és formában megadta a Megbízott részére. 
 
A KELER Zrt. tájékoztató útján értesíti a számlavezetőket a közte és a számlavezetők között kiépített 
kommunikációs rendszeren keresztül (KID, KIS) az osztalék kifizetésének menetéről és az osztalék kifizetésének 
előfeltételeiről. 
 
Az osztalék 2016. június 9. napjától kezdődően, átutalással kerül kifizetésre az értékpapírszámla-vezetőknél 
vezetett értékpapírszámlákhoz tartozó ügyfélszámlákra vagy a részvényes által megjelölt bankszámlára. Az 
átutalás csak abban az esetben teljesíthető, ha az értékpapírszámla-vezető a részvényesre vonatkozó és a 
kifizetéshez szükséges adatokat az előírt formátumban, hiánytalanul megküldte a KELER Zrt-nek. A Társaság és a 
KELER Zrt. nem vállal felelősséget azon késedelemért vagy nem teljesítésért, amely az értékpapírszámla-vezetők 
hiányos vagy hibás adatszolgáltatásából, az adatszolgáltatás elmaradásából, valamint az adatok feldolgozásának 
időigényességéből származik.  
Felhívjuk ezért részvényeseink figyelmét, hogy győződjenek meg arról, hogy az osztalék kifizetéséhez szükséges 
minden adat számlavezetőjük rendelkezésére áll-e, illetve hívják fel számlavezetőjük figyelmét adataiknak a 
tulajdonosi megfeleltetés során történő leadására.  
A számlavezetők által le nem adott vagy a számlavezetők által hiányos adatokkal leadott részvényesek számára az 
osztalék KELER Zrt. általi utalása csak az adatok pótlását követően történhet meg, havonta egy alkalommal, a 
hónap 5. munkanapjáig. Ennek előfeltétele, hogy az utalást megelőző hónap utolsó munkanapjáig a számlavezetők 
a részvényesekre vonatkozó szükséges adatokat megküldjék Társaság Alapszabályában, valamint a KELER Zrt.  
Általános Üzletszabályzatában rögzített módon és formátumban. 
 



 

 

 
Az adóigazolásokat a KELER Zrt. ajánlott küldeményként postázza a részvényesek részére legkésőbb tárgyévet 
követő január 31-ig.  
 
A részvényenkénti bruttó 25.- Ft osztalék adókötelezettség alá esik. Az egyes adókategóriák leírása és a részükre 
alkalmazható adókulcsok: 
 
 
1. Belföldi magánszemélyek: (15%) 

 
Belföldi magánszemély a részvényes, amennyiben a számlavezetője belföldi magánszemélyre utaló kóddal látta el 
a tulajdonosi megfeleltetés során és amennyiben az arra vonatkozó mezőkben rendelkezik névvel, címmel, 
adóazonosító jellel, születési dátummal és hellyel, anyja nevével, születési névvel és a nemére vonatkozó adattal. 
Belföldi illetőségű magánszemélyek esetén tehát a kifizetéshez szükséges adatok: név, születési név, születési 
idő, születési hely, anyja születési neve, állampolgárság, adóazonosító jel, a részvényes neme és címe.  
A hatályos jogszabályok alapján Tőzsdei társaságok által kibocsátott részvényekre fizetett osztalék után 
magánszemély részvényes esetén 15% mértékű adókulcs alkalmazandó (személyi jövedelemadóról szóló 1995. 
évi CXVII. törvény (továbbiakban Szja.) törvény 8.§ (1) bekezdés és 66. § (1) bekezdés a) pont). 

 
2. Belföldi jogi személyek: (0%) 

 
Jogi személy részvényes esetében az előírt adatok: cégnév, székhely, adószám  
Jogi személy részvényes részére az osztalék kifizetése adó levonása nélkül történik. 
 
Befektetési alap: 
 
Befektetési alap a részvényes, amennyiben a számlavezetője belföldi jogi személyre utaló kóddal látta el a 
tulajdonosi megfeleltetés során és amennyiben az arra vonatkozó mezőkben rendelkezik névvel, címmel és a 
Magyar Nemzeti Bank (vagy annak jogelődje) által kiadott regisztrációs számmal. 
 
Önkormányzat: 
 
Önkormányzat a részvényes, amennyiben a számlavezetője önkormányzatra utaló kóddal látta el a tulajdonosi 
megfeleltetés során és amennyiben az arra vonatkozó mezőkben rendelkezik névvel és címmel. Tekintettel arra, 
hogy nem minden önkormányzat rendelkezik adószámmal, az adószámra vonatkozó mezőben nem kötelező az 
adattartalom. 
 
Egyéb jogi személy: 
 
Egyéb jogi személy a részvényes, amennyiben a számlavezetője belföldi jogi személyre utaló kóddal látta el a 
tulajdonosi megfeleltetés során és amennyiben az arra vonatkozó mezőkben rendelkezik névvel, címmel és 
adószámmal. 

 
3. Külföldi magánszemélyek: (15%) 

 
Külföldi magánszemély a részvényes, amennyiben a számlavezetője külföldi magánszemélyre utaló kóddal látta 
el a tulajdonosi megfeleltetés során és amennyiben az arra vonatkozó mezőkben rendelkezik névvel, címmel, 
születési dátummal és hellyel, anyja nevével, születési névvel és a nemére vonatkozó adattal. További feltétel, 
hogy az állampolgárságra vonatkozó mezőben „HU”-tól eltérő, de az ISO szabvány szerint létező országkódnak 
kell szerepelnie, valamint rendelkeznie kell vagy adóazonosító jellel, vagy útlevélszámmal az arra utaló mezőben. 
Külföldi illetőségű magánszemélyek esetén szükséges adatok tehát: név, születési név, születési idő, születési 
hely, anyja születési neve, útlevélszám vagy a magyar adóhatóság által kiadott adóazonosító jel, a részvényes 



 

 

neme, állampolgársága, illetőség szerinti lakcíme és - amennyiben rendelkezik vele – magyarországi lakcíme 
(tartózkodási helye).  
A hatályos jogszabályok alapján Tőzsdei társaságok által kibocsátott részvényekre fizetett osztalék után 
magánszemély részvényes esetén 15% mértékű adókulcs alkalmazandó. 
A 15%-os adókulcs módosul, amennyiben a Társaság elfogadja a részvényes adóilletőség-igazolását vagy 
haszonhúzói nyilatkozatát. Ez esetben a KELER Zrt. a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményben 
meghatározott kedvezményes adókulcsot alkalmazza. 
Külföldi magánszemélyek esetén, amennyiben a részvényes a kettős adóztatás elkerülését szabályozó 
egyezmények alapján a kedvezményes adókulcs alkalmazásával kívánja az osztalékot megkapni, az adózás 
rendjéről szóló, többször módosított 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban Art.) 4. sz. mellékletében 
részletezett dokumentumokat legkésőbb 2016. június 3-ig kell átadnia a KELER Zrt. Kibocsátói Osztálya részére 
(1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.).  
Felhívjuk az értékpapírszámla-vezetők figyelmét, hogy a külföldi illetőség igazolásához elegendő a külföldi 
adóhatóság által kiállított okirat angol nyelvű példányának hiteles magyar szakfordításáról készült másolat is. A 
2016. adóévben kizárólag az ilyen formában kiállított illetőségigazolásokat áll módunkban elfogadni. 
Amennyiben a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény alapján haszonhúzói nyilatkozat megléte is 
szükséges, úgy azt szintén hiteles magyar szakfordítással ellátott okirattal kell igazolni. A haszonhúzói 
nyilatkozat magyar nyelven is megtehető. Abban az esetben, ha sem az illetőségigazolás, sem annak későbbi 
pótlására vonatkozó jelzés nem érkezik 2016. június 3-ig a KELER Zrt-hez, akkor az osztalék 15% személyi 
jövedelemadó levonásával kerül utalásra. Amennyiben a külföldi illetékességű tulajdonos rendelkezik az Art. 
4.sz. mellékletben részletezett dokumentumokkal, valamint van a két ország között kettős adóztatás 
elkerüléséről szóló egyezmény és az kedvezményes adókulcsot ír elő, de a tulajdonos a dokumentumokat nem 
nyújtja be 2016. június 3-ig a KELER Zrt-hez és ezért az osztalék 15% személyi jövedelemadó levonásával 
került elutalásra számára, úgy az ügyfél a 15%-os és a kedvezményes adókulcs közötti különbözetre adó-
visszatérítési igényt terjeszthet elő a NAV Kiemelt Adózók Adó és Vámigazgatóságán. 
Az adókülönbözetet az adóhatóság a külföldi illetőségű magánszemély által megjelölt fizetési számlára utalja át 
(Art. 4. számú melléklet 5. pontja).  
  

4. Külföldi jogi személyek: (0%) 
 
Külföldi jogi személy a részvényes, amennyiben a számlavezetője külföldi jogi személyre utaló kóddal látta el a 
tulajdonosi megfeleltetés során és amennyiben az arra vonatkozó mezőkben rendelkezik névvel, címmel. A 
címben az országra utaló mezőben „HU”-tól eltérő, de az ISO szabvány szerint létező országkódnak kell 
szerepelnie. 
Jogi személy külföldi részvényes részére az osztalék kifizetése adó levonása nélkül történik. 

 
5. Részvényesi meghatalmazott: (nominee) 

 
A részvényesi meghatalmazottaknak (nominee) fizetett osztalékjövedelemből a fő szabály szerint 15% személyi 
jövedelemadó kerül levonásra. Amennyiben a részvényesi meghatalmazottról (nominee) az értékpapírszámla 
vezetője a tulajdonosi megfeleltetésben megjelöli, hogy a részvényesi meghatalmazott (nominee) által képviselt 
összes részvényből mennyi részvény van jogi személy részvényesek (nem magánszemélyek) és mennyi részvény 
van magánszemély részvényesek tulajdonában, úgy az osztalék a jelzett részvényesi kategóriáknak megfelelő adó 
alkalmazásával kerül kifizetésre. Jogi személy részvényesek tulajdonában lévő részvények után a fizetendő 
osztalékból adó nem kerül levonásra. Magánszemély részvényesek tulajdonában lévő részvények után a 
fizetendő osztalékból 15% személyi jövedelemadó kerül levonásra. Amennyiben a részvényesi meghatalmazott 
(nominee) által képviselt részvény külföldi magánszemély részvényes tulajdonában van, aki a kedvezményes 
adólevonási kulcs alkalmazásával kívánja az osztalékot megkapni, úgy a tulajdonosi megfeleltetésben külön 
bontásban kell lejelenteni és a 2. pont (Külföldi magánszemélyek) szerint kell eljárnia. Felhívjuk a részvényesi 
meghatalmazottak (nominee) figyelmét, hogy a Társaság és a KELER Zrt. a tulajdonosi megfeleltetésben 
megadott információk alapján, a jogszabályban előírt módon teljesíti az adó levonását és bevallási 
kötelezettségét. Ennek megfelelően a megadott információk valósságáért, teljességéért, pontosságáért, 



 

 

helyességéért a részvényesi meghatalmazottak (nominee) felelnek. Miután a jogi személyek és a 
magánszemélyek részére fizetett osztalék adózása eltér, a részvényesi meghatalmazottak (nominee) által közölt 
esetlegesen téves adatok miatti bármely kárt (pl. adójogi jogkövetkezmény) a részvényesi meghatalmazott 
(nominee) viseli. 

 
6. Nem kifizethető kategória: 

 
Az egyes tételek vizsgálata során minden olyan tételt a „nem kifizethető” kategóriába kell sorolni, amelyeknél: 

 
Az adóazonosítóra utaló mezőbe írt numerikus karaktersorozat nem felel meg a 1996. évi XX. törvényben az 
adóazonosító jel képzési algoritmusnak. 

 
Amennyiben egy részvényesi tételnél a következő adatokra utaló mezőkben egyszerre szerepel adat: 
 

a.) adóazonosító jel és adószám 
b.) adóazonosító jel és regisztrációs szám 
c.) adószám és regisztrációs szám 
d.) adószám és útlevélszám 
e.) regisztrációs szám és útlevélszám 

 
7. Nincs tulajdonosi megfeleltetés kategória: 
 
Amennyiben a számlavezető nem ad le a tulajdonosi megfeleltetések során adatokat. 

 
8.  TBSZ számlán tartott értékpapír után járó osztalék: 
 
Belföldi és külföldi illetőségű magánszemélyek által Tartós Befektetési Számlán tartott részvények esetén 2010. 
évtől az osztalék kifizetése adó levonása nélkül történik (Szja.tv. 67/B.§(6) bekezdés c) pont, Art. 4. számú 
melléklet). Az értékpapír-számlavezető köteles az osztalékigény bejelentésével egyidejűleg a KELER Zrt-nek 
megadni azt az információt, hogy a részvények Tartós Befektetési Számlán vannak nyilvántartva. Amennyiben az 
értékpapír-számlavezető ezt elmulasztja, akkor az osztalék 15% személyi jövedelemadó levonásával kerül 
kifizetésre. A mulasztásért és az ezzel okozott kárért a KELER Zrt. a felelősséget kizárja. 

 

MASTERPLAST Nyrt. 

 


