TRANZAKCIÓS ILLETÉK - TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Partnerünk!

Az Országgyűlés elfogadta a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvényt, melynek értelmében 2013. január 1-jétől
egyes tranzakciók – köztük az átutalások is - illetékköteles pénzforgalmi szolgáltatásnak minősülnek. A pénzforgalmi szolgáltatókat
0,2%, de tranzakciónként maximum 6.000 Ft illetékfizetési kötelezettség terheli, melyet ügyfeleikre hárítanak át.
A törvény bevezetése az utánvétkezelést is érinti: az utánvét Partnereinknek történő átutalása illetékköteles tranzakciónak minősül,
melynek költségét kénytelenek vagyunk tovább terhelni. Lehetőségeinkhez mérten azonban mindent megteszünk azért, hogy az Önök
költségeit csökkenthessünk.
A tranzakciós illeték minimalizálásának érdekében rendszerünkben olyan fejlesztést indítottunk el, mely lehetővé teszi Önöknek az
utánvétutalás gyakoriságának megválasztását. 2013. január 1-jétől az alábbi utánvét utalási módozatok lehetségesek:
•
•
•
•

napi tételes utalás napi összevont utalás
heti egyszeri utalás (péntekenként)
kétheti utalás (adott hó 15-én és utolsó munkanapján)
havi utalási gyakoriság (a hó utolsó munkanapján).

Kérjük Önöket, hogy az átlagosan beszedett utánvétek összegétől függően válasszák ki a fenti opciók közül az Önöknek megfelelőt. A
tranzakciós illeték 3.000.000 Ft-os átutalásnál éri el 6.000 Ft-os maximumát, azaz a 3.000.000 Ft feletti összeg utalása már költséghatékonyabb az Önök számára. Ha az Önök utánvétje naponta nem, de hetente/kéthetente/havonta meghaladja ezt a limitet, érdemes
lehet a ritkább utalási gyakoriság mellett dönteni.
Ezzel egy időben egy másik fejlesztést is elindítottunk: bármelyik - a fent említett - összevont utalási mód választása esetén (napi,
heti, kétheti, havi) az átutalt összegekről a jóváírás napján automatikus e- mailben részletezőt küldünk az Önök által megadott e-mail
címre/címekre.
Kérjük, a honlapunk „Letöltések“ menüpontja alatt található nyilatkozat kitöltésével tájékoztassanak minket arról, hogy 2013. január
1-jétől mely utalási gyakoriságot választják, illetve mely e-mail címre/címekre kérik elküldeni az utánvét utalási részletezőket. A nyilatkozat kitöltésének hiányában az utánvétek naponta egy összegben, összevontan kerülnek átutalásra.
Kérjük, a kitöltött nyilatkozat egy eredeti példányát postai úton címünkre
(trans-o-flex Hungary Kft.,1239 Budapest, Európa út 12.), illetve scannelt változatban az utanvet@tof.hu címre is szíveskedjenek
megküldeni.
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