A Shopline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyrt. közleménye az osztalékfizetés rendjéről

A Shopline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyrt. (a továbbiakban: „Társaság”) 2012. április 27.
napján tartott éves rendes közgyűlésén hozott határozat alapján a Társaság a 2011. évi üzleti évi
eredményéből részvényenként 11,- Ft osztalékot fizet a részvényesek számára.
Osztalékjogosultság
Osztalékra mindazon természetes ill. jogi személy jogosult, aki/amely a Társaság által rendelt és a
KELER Zrt. Általános Üzletszabályzata szerint elvégzett tulajdonosi megfeleltetés alapján az esedékes
fordulónapon részvényes, nevét a részvénykönyv tartalmazza, és a jogszabályban előírt azonosítási
adatait értékpapír számlavezetőjén keresztül a Társaság rendelkezésére bocsátotta.
Az osztalékhoz való jog gyakorlásának feltétele, hogy a részvényes a Társaság részvénykönyvébe
bejegyzésre kerüljön.
A Társaság az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedés meghatározásakor a saját
részvényre eső osztalékot nem veszi figyelembe.
Az osztalék kifizetésének előzetes feltételei
A hatályos jogszabályok értelmében ahhoz, hogy egy részvényes részére az osztalékot a Társaság
kifizethesse, a részvényesnek az alábbi adatokat kell a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapjáig a
KELER Zrt. útján a Társaság részére szolgáltatnia:
a) Magánszemély részvényes esetén: nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja
születési nevét, állampolgárságát, lakcímét, nemét, adóazonosító jelét, külföldi illetőségű
részvényes esetében útlevélszámát;
b) Jogi személy részvényes esetén: cégnevét, székhelyét, illetőségét, belföldi illetőség esetén
adó- vagy regisztrációs számát;
c) Közös tulajdonban álló részvények esetén a tulajdonosok a) és b) pontokban rögzített adatait
és tulajdoni arányukat;
d) Részvényesi meghatalmazott (nominee) esetén a részvényesi meghatalmazott nevét
(elnevezése), székhelyét, illetőségét, belföldi illetőség esetén adószámát, valamint
nyilatkoznia kell az általa kezelt részvények darabszámáról és arról, hogy milyen arányban
képvisel jogi illetve magánszemélyeket.
A Társaság a részvényesi meghatalmazott nyilatkozata alapján mind a jogi, mind a magánszemély
részvényesek számára teljesít kifizetést a jogszabályban rögzített adó levonásával. Tekintettel arra,
hogy a jogi és a magánszemélyek adózása, a levonásra kerülő adó mértéke és bevallása eltér, a
részvényesi meghatalmazatott által a nyilatkozatban közölt adatokon a Társaságnak utólag már nem
áll módjában változtatást elfogadni. A Társaság csak abban esetben teljesít kifizetést a részvényesi
meghatalmazott részére, ha a fenti d) pontban hivatkozott nyilatkozatát eljuttatta a Társaság
részére.
A fentebb felsorolt adatok hiányában – kivéve külföldi illetőségű magánszemély esetében az
adóazonosító jel hiányát – a Társaság az osztalékfizetést az adat(ok) közléséig nem teljesítheti. A
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hiányos adatközlés a kifizetést késleltetheti, azonban a hiányok pótlását követően a kifizetés
megtörténhet.
Az osztalékfizetés módja
Az egyes részvényesek számára fizetendő osztalék kifizetése banki átutalással történik (i) az adott
részvényes által az értékpapír számlavezetője felé megadott pénzforgalmi bankszámlára vagy (ii) a
részvényes értékpapír számlavezetőjének pénzforgalmi bankszámlájára vagy (iii) belföldi jogi
személyek esetében az adott részvényes értékpapír számlavezetője által megadott pénzforgalmi
bankszámlára történő átutalással.
A hibás vagy hiányos adatközlésből eredő késedelemért, esetleges károkért a Társaság nem vállal
felelősséget.
Az osztalékfizetés kiemelt dátumai
2012. június 25. (E-nap)
A Társaság 2012. évi éves rendes közgyűlése által az osztalékfizetés kezdőnapjaként meghatározott
naptári nap.
2012. június 18. (E-5 nap)
A KELER Zrt. által készített tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja. Az a személy jogosult osztalékra,
aki/amely e nap 18.00 órakor a részvény tulajdonosa.

Adózási szabályok
Belföldi illetőségű magánszemélyek részére történő kifizetések esetén az osztalék összegéből 16%
személyi jövedelemadó kerül levonásra.
Külföldi illetőségű magánszemély részvényes esetén a külföldi illetőség igazolására a külföldi
adóhatóság - az adómentességhez való jogosultság igazolására a nemzetközi szervezet - által
kiállított okirat magyar nyelvű szakfordításáról készült másolat szolgál (a továbbiakban:
illetőségigazolás). Az illetőséget adóévenként akkor is igazolni kell, ha az illetőség a korábban
benyújtott illetőségigazolás óta nem változott.
A külföldi illetőségű magánszemély a kifizetést megelőzően, szakfordítással ellátott okiratban
nyilatkozik arról, hogy a kifizetés tekintetében haszonhúzónak minősül-e, ha az alkalmazandó kettős
adózás elkerülésére kötött egyezmény szerint e körülmény az adókötelezettséget befolyásolja (a
továbbiakban: haszonhúzói nyilatkozat). A külföldi illetőségű magánszemély részvényes esetében az
adott állammal kötött, a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményben biztosított kedvező
adólevonási lehetőséget az osztalékfizetés során a Társaság akkor érvényesítheti, ha az
illetőségigazolás magyar nyelvű szakfordításáról készült másolatot, továbbá a részvényes vagy az
értékpapír számlavezetője által a részvényesre vonatkozóan tett haszonhúzói nyilatkozat magyar
nyelvű szakfordítását, ha ez az egyezmény szerint az adókötelezettséget befolyásolja, a részvényes
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vagy megbízásából az értékpapír számlavezetője 2012. június 18. napjáig a Társaság részére
eljuttatja. Ellenkező esetben a külföldi illetőségű magánszemély részvényesnek kifizetett osztalékból
az adó az előzőekben hivatkozott általános mértékkel kerül levonásra.
Az osztalék-kifizetést egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség nem terheli.
Ha a külföldi illetőségű magánszemélytől levont adó mértéke magasabb, mint a nemzetközi
egyezmény alapján alkalmazandó adómérték, akkor a külföldi illetőségű részvényes a levont adó és
az egyezmény szerinti adó különbözetére adó-visszatérítési igényt terjeszthet elő a kifizetéskor
kiadott igazolás és az illetőségigazolás alapján a NAV Kiemelt Ügyek Adóigazgatóságánál.

Belföldi és külföldi jogi személyek részére történő kifizetések esetén az osztalék kifizetésekor nem
kerül adó levonásra.
Tartós befektetési számlán tartott részvények esetén az osztalék kifizetése adó levonása nélkül
történik. Az adómentes kifizetés érdekében az értékpapír-számlavezetőnek a tulajdonosi
megfeleltetés során, az osztalék iránti igény bejelentésével egyidejűleg kell jelezni a KELER Zrt. felé,
hogy mely részvénytulajdonos tartja részvényeit tartós befektetési számlán. Amennyiben a Társaság
nem szerez tudomást arról, hogy a részvény tartós befektetési számlán van nyilvántartva, akkor a
részvényre fizetendő osztalékból az adó az általános mértékkel kerül levonásra az
adókötelezettséget befolyásoló egyéb feltételek figyelembevételével.
Adóigazolások
A Társaság a kifizetett osztalékról valamint a levont adóról igazolást állít ki, és azt legkésőbb 2013.
január 31. napjáig eljuttatja a részvényesekhez, kivéve azt az esetet, amikor az értékpapír
számlavezető nyilatkozatban kéri a Társaságot, hogy az adóigazolást részére továbbítsa.
A részvényesi meghatalmazottnak legkésőbb a kifizetés naptári évének utolsó napjáig magyar vagy
magyar és angol nyelven kiállított, cégszerűen aláírt okiratban kell nyilatkoznia a külföldi illetőségű
magánszemély nevéről (elnevezéséről), lakóhelyéről, születési helyéről, idejéről, illetőségéről, a
részére kifizetendő, illetőleg kifizetett, forintban meghatározott osztalék összegéről, amely alapján a
Társaság az igazolást kiállítja és az adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíti.
Amennyiben az osztalékjövedelemben részesülő külföldi illetőségű magánszemélyről a Társaság a
nyilatkozat alapján nem tud adatot szolgáltatni az adóhatóság felé, a részvényesi meghatalmazott
nevéről (elnevezéséről), székhelyéről, belföldi illetősége esetén adóazonosító számáról és a részére
kifizetett osztalék összegéről teljesíti adatszolgáltatási kötelezettségét.
Budapest, 2012. június 8.
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