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NYILATKOZAT
Kamatjövedelem ellenőrzött tőkepiaci ügyletként való figyelembe vételére
2013. január 1.-2013. július 31.
Alulírott:
Név: ......................................................................................................................................................................
Szül. hely és idő: .................................................................................................................................................
Anyja neve: .........................................................................................................................................................
Állandó lakcím: ..................................................................................................................................................
Adóazonosító jele: ..............................................................................................................................................
Solar Capital Markets Zrt.-nél vezetett számla ügyfélkódja: .......................................................................
a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja. törvény) 65. § (5) bekezdésében foglaltak
értelmében az alábbiak szerint nyilatkozom a Solar Capital Markets Zrt. felé:
Kijelentem, hogy a Solar Capital Markets Zrt.-nél vezetett, fent megjelölt ügyfélszámlámon kötött, az Szja.
törvény 65. § (1) bb.) pontja szerinti kamatjövedelemnek minősülő ügyleteim esetében az Szja. törvény
67/A. §-ában meghatározott ellenőrzött tőkepiaci ügyletre vonatkozó szabályokat kívánom alkalmazni, és az
adóbevallásomban ennek megfelelően vallom be az ügyleti nyereséget/veszteséget.*
Kérem ezért a Solar Capital Markets Zrt.-t, hogy e nyilatkozatom alapján szíveskedjen az érintett
kamatjövedelemnek minősülő ügyletekről (Szja. törvény 65. § (1) bb.)) igazolást kiadni részemre.
Tisztában vagyok azzal, hogy ezen igazolás tartalmáról a Solar Capital Markets Zrt. adatot kell, hogy
szolgáltasson az adóhatóság felé.
Elfogadom, hogy jelen nyilatkozatom csak azon, fentiek szerinti kamatjövedelem alá tartozó ügyletek
eredményére vonatkozik, amelyek a nyilatkozatom keltének adóévében keletkeztek.
Tisztában vagyok azzal is, hogy a fenti ügyletek esetében az ellenőrzött tőkepiaci ügyletre vonatkozó
szabályokat abban az esetben alkalmazhatom, ha azok egyébként megfelelnek az ellenőrzött tőkepiaci ügylet
fogalmának, és a Solar Capital Markets Zrt. által a fenti ügyletek után levont kamatadót adóelőlegként
veszem figyelembe és állítom be az adóbevallásomban a Solar Capital Markets Zrt. által kiállított igazolás
alapján.
Kelt:
…………………………, 2013. ………………...............
……………………….
Ügyfél aláírása

*Az Szja. törvény 65.§ (1) bb.) pontja szerinti kamatjövedelemnek minősülő

ügyletek az alábbiak:
A nyilvánosan forgalomba hozott és forgalmazott, a tőkepiacról szóló törvényben eképpen meghatározott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kollektív befektetési
értékpapír esetében a beváltáskor, a visszaváltáskor, valamint az átruházáskor (ide nem értve a kollektív befektetési értékpapírnak a tőkepiacról szóló törvény szerinti
tőzsdén, valamint bármely EGT-államban, továbbá a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) tagállamában működő tőzsdén történő átruházását) a
magánszemélyt megillető bevételből – függetlenül attól, hogy az miként oszlik meg nettó árfolyamérték és felhalmozott kamat vagy hozam címén elszámolt tételekre – az
árfolyamnyereségre irányadó rendelkezések szerint megállapított rész.
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