Lakosság, vállalkozók-, kisvállalkozók-, egyéb szervezetek részére vezetett fizetési számlák,
lakossági takarékbetétek és speciális megtakarítási formák kamatkondíciói, valamint a
vonatkozó betétbiztosítási és adózási feltételek
A hirdetmény módosításai pirossal kiemelve.
Hatálybalépés napja: 2019. április 1. és 2019. április 15.
Meghirdetés napja: 2019. március 26.
A hirdetmény módosítására 2019.04.01-től a referencia kamat változása, 2019. április 15-től az Egyensúly IX.
és a Stabilitás V. termék értékesítésének megszüntetése miatt került sor.
➢

A jegybanki alapkamat 2016. május 25-től 0,90%
2019. március 25-i 1 hónapos BUBOR kamat: 0,06%
A) Lakosság részére vezetett fizetési számlák, lakossági takarékbetétek és speciális
megtakarítási formák kamatkondíciói
I.

Forintban vezetett látraszóló fizetési számlák kamata
Éves kamatláb%

1. Üdvözlő számlacsomag
Érvényes: 2017. október 16-tól
hó végi zárással, napi kamatszámítással lekötés nélkül
Diákpénz számla
Érvényes: 2016.05.25-től
hó végi zárással, napi kamatszámítással lekötés nélkül
*Mindenkori jegybanki alapkamathoz (-0,50%) kötött lekötés.

EBKM%

0,00%

0,0%

0,4%*

0,4%*

0,06 %

0,06 %.

0,06%*

0,06%*

2.

3.

Gyámhatósági számlabetét
Érvényes: 2017. október 16-tól

év végi zárással, napi kamatszámítással,
változó kamatozással, lekötés nélkül
4.

Csoportos munkavállalói számlacsomag2
Érvényes: 2019. 04. 01-től
hó végi zárással, napi kamatszámítással lekötés nélkül
*előző hó 25-i 1 hónapos BUBOR kamat
I.

Lakossági akciós forint betétek

A kiemelt kamatláb csak egy futamidőre szól, azt követően a Takarék az akciós betétet – folyamatos
lekötés esetén – a lakossági normál – standard - számlás lekötött betét feltételei szerint kezeli tovább.
Az akciós kiemelt kamat a futamidő lejáratát követően:
• Egyszeri lekötés esetén a kamattal együtt visszavezetésre kerül a lakossági folyószámlára,
• Folyamatos lekötés esetén automatikusan újra lekötésre kerül a standard lakossági lekötött betétben a
forduló napon érvényes kamatmértékkel. A kamat az ügyfél választásától függően a betéttel együtt újra
lekötésre kerül, vagy jóváírásra kerül a folyószámlán.
1. EGYENSÚLY IX. akciós lakossági változó (jegybanki alapkamathoz kötött) kamatozású lekötött
betét éven belül
Érvényes: 2017. október 16-tól 2019. április 15-ig
Ügyfélkör: Akciós kamatot kaphatnak a lakossági TakarékPontos fizetési számlacsomag vagy új
integrációs számlatulajdonos ügyfelek, akik már rendelkeznek a Takaréknál valamilyen megtakarítással, vagy
új forrást helyeznek el.
Kamat: Kiemelt változó (jegybanki alapkamathoz kötött) kamatozású betét. Az eltérítés mértéke nem
függ attól, hogy meglévő, vagy új forrás lekötésére kerül sor.
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3 hónapra lekötött
4 hónapra lekötött
6 hónapra lekötött
12 hónapra lekötött

100.000
–
499.999
Éves
EBKM
kamatl (%)
áb (%)
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,03
0,03

500.000
–
1.999.999
Éves
EBKM
kamatl (%)
áb (%)
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,04
0,04

2.000.000
–
4.999.999,Éves
EBKM
kamatl (%)
áb (%
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,05
0,05

5.000.000,felett
Éves
EBKM
kamatl (%)
áb (%
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10

2. STABILITÁS V. akciós lakossági fix kamatozású lekötött betét éven belül
Érvényes: 2017. október 16-tól 2019. április 15-ig
Ügyfélkör: Akciós kamatot kaphatnak a lakossági TakarékPontos fizetési számlacsomag vagy új
integrációs számlatulajdonos ügyfelek, akik már rendelkeznek a Takaréknál valamilyen megtakarítással,
vagy új forrást helyeznek el.
Kamat: Kiemelt fix kamatozású betét.
100.000
– 500.000
– 2.000.000
– 5.000.000,499.999
1.999.999
4.999.999,felett
Éves
EBKM
Éves
EBKM
Éves
EBKM
Éves
EBKM
kamatl (%)
kamatl (%)
kamatl (%)
kamatl (%)
áb (%)
áb (%)
áb (%
áb (%
3 hónapra lekötött
0,05
0,05
0,06
0,06
0,08
0,08
0,12
0,12
4 hónapra lekötött
0,05
0,05
0,06
0,06
0,08
0,08
0,12
0,12
6 hónapra lekötött
0,05
0,05
0,06
0,06
0,08
0,08
0,15
0,15
3. Takarék számlabetét 2005 (Integrációs)
(Kamatváltozás 2017. október 16-tól)
Az ügyfélkör: természetes személyek kisebb közösségeinek (szakkörök, nyugdíjas körök, osztályok, stb) is
lehetőséget nyújt megtakarításra.
Takarék számlabetét (változó kamatozású)
0-1.000.000,- Ft
1.000.0013.000.0015.000.001,- felett
3.000.000,5.000.000,Éves
EBKM
Éves
EBKM
Éves
EBKM
Éves
EBKM
kamatláb (%)
kamatláb (%)
kamatláb (%)
kamatláb (%)
(%)
(%)
(%)
(%)
3 hó
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
6 hó
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
1 év
0,06
0,06
0,06
0,06
0,08
0,08
0,08
0,08
A takarék számlabetét vezetése során felszámítandó jutalékok, díjak és költségek azonosak a lakossági normál
fizetési számla (tranzakciós illeték nélküli) díjaival.

Szolgáltatások
Számlanyitási alapösszeg (állandó jelleggel a
számlán tartandó)

Takarék számlabetét
díjak költségek

Esedékesség

0,-Ft

Számlanyitási díj

díjmentes

felmerüléskor

Számlavezetési díj:

díjmentes

hó végén

0,20%, min. 275 Ft

a betét
megszüntetésekor

Pénzforgalmi jutalék:
Átutalás - külső klíring körös
Átutalás Takarékszövetkezeten belüli: ügyfelek
között
Átutalás Takarékszövetkezeten belüli: ügyfél
saját számlái között

0,05%,
a betét
min. 110 Ft, max. 3.272
megszüntetésekor
Ft
hó végén, illetve
díjmentes
a betét
megszüntetésekor
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Csoportos átutalás jóváírása
Egyéb utalás jóváírása
Pénztári készpénz felvét
Pénztári készpénz befizetés

díjmentes

hó végén

díjmentes
0,3%, min. 410 Ft,
max. 30.510 Ft
díjmentes

hó végén

Nem honos egységben történő forgalmazás

hó végén
hó végén

díjmentes

Fizetési számlakivonat díja:
1.) év végi
- postai
2.) egyedi igény szerint (havi ill. negyedéves
egyenlegértesítő)
- postai (gyakoriság szerint)

díjmentes

hó végén

150.- Ft

esedékességet
követő hó végén

Mentes a jutalék és díjfizetési költség alól:
a Takarékszövetkezet hibájából eredő könyvelési helyesbítések (stornó tételek)
Eseti ügyféligények kielégítése során a lakossági fizetési számla díj- és költségtételei az
irányadóak
Késedelmi kamat:
A számlák havi zárása során felszámítandó költségek késedelmes megfizetése esetén
felszámításra kerülő késedelmi kamat mértéke a késedelmes napokra mindenkori jegybanki
alapkamat + 6%.
II. Természetes személy által nyitható takarékbetétek
kamatkondíciói
A speciális megtakarítási formák kamatmértékei
1.
Takarékszelvény (fix, sávos kamatozású)
(lejárata 3 hónap)
Érvényes: 2016. 06. 15-től
Számla alapú

Éves
(%)

Az újonnan vásárolt takarékszelvények kamatmértéke
- az első hónapban
- a második hónapban
- a harmadik hónapban
Lejáratkor kamatos kamatot fizet, mely 0,08 % éves hozamnak
felel meg.
Lejárat után nem kamatozik.

kamatláb EBKM
(%)
0,06
0,08
0,10

0,06
0,07
0,08

2.
Takarékszelvény számla 2017A (fix, sávos kamatozású)
(lejárata 3 hónap, csak egyszeri lekötés lehetséges, az elhelyezhető minimum összeg 100.000 Ft)
Érvényes: 2017. 05. 05-től
Számla alapú

Éves
(%)

Az újonnan vásárolt takarékszelvények kamatmértéke
- az első hónapban
- a második hónapban
- a harmadik hónapban
Lejáratkor kamatos kamatot fizet, mely 0,216 % éves hozamnak felel
meg.
Lejárat után nem kamatozik.

kamatláb EBKM
(%)
0,00
0,15
0,50

0,0000
0,0750
0,2166
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C) Nem értékesíthető, kivezetésre került termékek kamatkondíciói
I.

Forintban vezetett látraszóló fizetési számlák kamata
Éves kamatláb%

EBKM%

1. MEGSZŰNT Lakossági számlacsomagok (Nebuló, Ugródeszka, Hagyományos, Újító, Pezsdítő,
Komplex számlacsomagok), Rezsicsökkentő számla, Üdvözlő számlacsomag – értékesítésük
2019. február 1-től megszűnt.
Érvényes: 2017. október 16-tól
hó végi zárással, napi kamatszámítással lekötés nélkül
0,00%
0,0%
2. MEGSZŰNT Csemete számla – értékesítése 2019. február 1-től megszűnt.
Érvényes: 2016. 06. 01-től
hó végi zárással, napi kamatszámítással, lekötés nélkül,
előző hó utolsó előtti munkanapi jegybanki alapkamat 50 %-a
(köv. hó első munkanapjától)
0,45 %

0,45%

3. MEGSZŰNT TakarékPont CSAK számla – értékesítése 2015. december 31-től megszűnt, Lakossági
fizetési számla, TakarékPont Alapszámla és számlacsomagok (Rajt, Gyorsítás, Haladás,
Célegyenes, Lazítás, Koktél) - értékesítésük 2014. szeptember 22-től megszűnt, Integrációs
számlacsomagok (Prémium, Extra, Nyugdíjas) - értékesítésük 2010. július 01-től megszűnt)
Érvényes: 2017. október 16-tól
hó végi zárással, napi kamatszámítással lekötés nélkül
0,00%
EBKM: 0,00%
4.

MEGSZŰNT Kölyökkártya (értékesítése 2014.szeptember 22-től megszűnt)
Érvényes: 2017. október 16-tól
hó végi zárással, napi kamatszámítással lekötés nélkül
0,00%*
*Mindenkori jegybanki alapkamathoz (-1,00%) kötött lekötés, de legalább 0,00%.
MEGSZŰNT Start számla (2012. október 1-től nem nyitható)
Érvényes: 2016.05.25-től
Év végi zárással, napi kamatszámítással lekötés nélkül
0,90%*
*Mindenkori jegybanki alapkamathoz kötött lekötés.

EBKM: 0,00%*

5.

6.

EBKM: 0,90%*

MEGSZŰNT Bátaszék Lakossági fizetési számla (értékesítése 2015. október 31-től megszűnt)
Érvényes: 2017. október 16-tól
év végi kamatelszámolással, lekötés nélkül
0,00%
EBKM: 0,00%

II. Vállalkozók, kisvállalkozók és egyéb szervezetek részére vezetett pénzforgalmi számlák
kamatkondíciói
1. MEGSZŰNT Forintban vezetett látraszóló pénzforgalmi számla kamatmértékei
hó végi zárással, napi kamatszámítással lekötés nélkül
Pénzforgalmi és elkülönített számlára
Érvényes: 2017. október 16-tól
1.
Vállalkozások (Standard vállalkozói számla, Üzleti Plusz,
0,00%
EBKM: 0,00%
Üzleti Prémium, Pharma Plusz számlacsomag, Üzleti
Alapszámla, Gazda számlacsomag) – értékesítésük 2019.
február 1-től megszűnt.

2.

Érvényes: 2017. október 16-tól
Alapítványok, egyesületek – értékesítése 2019. február 1-től
megszűnt.

0,00%

EBKM: 0,00%
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III.2018. október 01-től megszűnt lakossági betéttermékek

Az alábbi (5.) pontban szereplő termékek értékesítése megszűnt 2018. október 1-től, ezen időpontot
követően betét lekötésére nincs lehetőség. Jelen futamidő lejártát követően a kamat 0%.
1. MEGSZŰNT Forintban vezetett standard lakossági lekötött betétek kamatmértékei
A lekötött betétekbe minimálisan elhelyezhető összeg 10.000,- Ft.
Az adott idősávhoz és az adott összegsávhoz tartozó kamatláb az egy időpontban és egy összegben lekötött
betétre vonatkozik.
A lejárat előtt felmondott betétek után csak a felmondáskor járó kamat kerül kifizetésre, a felmondásra kerülő
betét után korábban kifizetett betéti kamatot a Hitelintézet a felmondáskor járó kamatból és/vagy a betét
összegéből visszaveszi.
Lejárat előtt felmondott betétek kamatlába 0%.
MEGSZŰNT Standard lakossági változó kamatozású lekötött betétek éven belül
Érvényes: 2017. október 16-tól 2018. szeptember 30-ig

12 hónapra lekötött

10.000
–
499.999,Éves
EBKM
kamatl (%)
áb (%)
0,03
0,03

500.000
–
1.999.999,Éves
EBKM
kamatl (%)
áb (%)
0,03
0,03

2.000.000
– 5.000.000,4.999.999,felett
Éves
EBKM
Éves
EBKM
kamatl (%)
kamatl (%)
áb (%
áb (%
0,03
0,03
0,04
0,04

IV.MEGSZŰNT Látraszóló és standard valamint akciós lekötött devizabetétek fix kamatai lakosság és
vállalkozók és egyéb szervezetek részére
Érvényes: 2018. július 1-től 2018. szeptember 30-ig
Látra

12 hó

USD

0,00%

0,10%

CHF

0,00%

GBP

0,00%

EUR

0,00%
Látra EBKM

0,08%
12 hó EBKM

USD

0,00%

0,10%

CHF

0,00%

GBP

0,00%

EUR

0,00%

•
•
•
•
•
•
•
•
•

0,08%

Betétet lekötni a következő devizanemekben lehet: USD, EUR.
A lekötött betétekre járó kamatot a Takarékszövetkezet lejáratkor írja jóvá.
50 000 EUR vagy annak megfelelő más devizabetét lekötése esetén kamat megállapítására egyedileg
kerülhet sor, a kamatkorrekció - meghirdetett kamat mértéktől való eltérés - az elhelyezett betét
összegének függvényében: 0,0625 – 0,25 közötti mértékű.
Leköthető minimum egyenleg deviza nemenként 300,- EUR-nak megfelelő összegű deviza lehet.
A lekötéskori kamatláb adott betétnél a futamidő alatt nem változik (fix kamatozás).
Lekötés idő lejárta előtt felmondott devizabetétek után kamat nem jár, részfelmondásra nincs
lehetőség.
A devizaszámlák le nem kötött egyenlege látra szólóan kamatozik.
A látra szóló számlák után járó kamatot a Takarékszövetkezet minden év utolsó munkanapján, vagy a
számla megszüntetésekor írja jóvá.
A devizabetét látraszóló és lekötött kamatai vonatkoznak a korábban devizabetét állomány
átruházással* a Hungária Takarékhoz került deviza betétállományra, valamint a beolvadó
takarékszövetkezeteknél** lekötött és még fennálló betétekre is.
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* a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.-nél kezelt (közvetítője a Zomba és Vidéke Takarékszövetkezet) betétek
20161102
** Dunaföldvár és Vidéke, Észak Tolna Megyei Takarékszövetkezet 20171001

V. MEGSZŰNT Vállalkozói változó kamatozású napra lekötött betétek éven belül
Az adott idősávhoz és az adott összegsávhoz tartozó kamatláb az egy időpontban és egy összegben lekötött
betétre vonatkozik.
A lejárat előtt felmondott betétek után csak a felmondáskor járó kamat kerül kifizetésre, a felmondásra kerülő
betét után korábban kifizetett betéti kamatot a Hitelintézet a felmondáskor járó kamatból és/vagy a betét
összegéből visszaveszi.
Lejárat előtt felmondott betétek kamatlába 0%
Érvényes: 2017. október 16-tól 2018. szeptember 30-ig

12 hónapra lekötött

500.000
– 2.000.000
– 5.000.000,1.999.999,4.999.999,Éves
EBKM
Éves
EBKM
Éves
(%)
kamatláb
kamatláb
(%)
kamatláb
(%)
(%)
(%
0,03
0,03
0,10
0,10
0,15

felett
EBKM
(%)
0,15

VI. Megszűnt takarékbetét konstrukciók
1. MEGSZŰNT Takaréklevél betét Kamatváltozás 2016. 06. 15-től
-1 év után-éven túli
0,01%
-2 év után
0,01%
-3 év után
0,01%
A Takaréklevél forgalmazása 2011-05-01-től megszűnt: új betét nem nyitható,
kamatjóváírás miatt történhet növekedés.

EBKM
0,01%
0,01%
0,01%
a betéteken kizárólag

2. MEGSZŰNT Kamatjegy (változó, sávos kamatozású) (lejárata 1 év)
Érvényes: 2010. február 25-től 2011. április 30-ig
Számla- vagy fizikai papíralapú
A Kamatjegy (mind a számla, mind a fizikai papír alapú esetében) forgalmazása 2011-05-01-től megszűnt: új
betét nem nyitható.
2011. április 30-ig elhelyezett betétekre lejáratkor valamennyi „kamatszelvény” megléte esetén kamatos
kamat kerül kifizetésre.
Lejárat után nem kamatozik.
3. MEGSZŰNT Matrac betétjegy (Fix kamatozású betét) Kizárólag természetes személyek részére
Érvényes: 2010. február 25-től 2011. április 30-ig
A Matrac betétjegy forgalmazása 2011-05-01-től megszűnt: új betét nem nyitható. A betét lejárat után tovább
nem kamatozik.
4. MEGSZŰNT Lakáscélú betétek
Érvényes: 2017. május 05-től
A lakáscélú betétek nem válthatók 1997.

Éves kamatláb: 0,01%
EBKM: 0,01%
Éves
kamatláb EBKM
5. MEGSZŰNT Fizikai papír alapú Takarékszelvény (fix, (%)
(%)
sávos kamatozású)
2016. június 15-től nem értékesíthető!
Az újonnan vásárolt takarékszelvények kamatmértéke
- az első hónapban
0,01
0,01
- a második hónapban
0,02
0,01
- a harmadik hónapban
0,03
0,02
Lejáratkor kamatos kamatot fizet, mely 0,02 % éves hozamnak
felel meg.
Lejárat után nem kamatozik.
A betét összege és az eredeti lejárat napjáig (napi kamatszámítás
alapján) megszolgált időarányos kamat összege bármikor felvehető.
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6. MEGSZŰNT A volt bátaszéki Takarék számlabetét díjai, jutalékai:
A termék értékesítése megszűnt 2015. november 1-től
Lakosság:
A számlavezetés díjmentes.
Számlaforgalmi igazolás: 100,-Ft/kivonat.
Számlatulajdonos kérelmére kiadott számlakivonat díja: 100,-Ft/kivonat.
Kivonat küldése évente egyszer (év végén): díjmentes.
Készpénz befizetés díjmentes.
Készpénz felvétel díja: 50,-Ft + 3 ezrelék, min. 200,-Ft max. 5.000,-Ft/tétel
Vállalkozók:
-

A számlavezetés díjmentes.
Készpénz felvétel díja: 2,9 ezrelék/tétel
Számlaforgalmi igazolás: 100,-Ft/kivonat.
Számlatulajdonos kérelmére kiadott számlakivonat díja: 100,-Ft/kivonat.
Kivonat küldése évente egyszer (év végén): díjmentes.
Készpénz befizetés díjmentes.

BETÉTEK díja

2007. 06. 01-től

Betétekre vonatkozó díjak

Esedékesség

Utólagos igazolás
- egyszerű igazolás díja (számlaszám, egyenleg)

500,- Ft

- egyéb igazolás díja (betétenként)
= tárgyévi betétről

2.000,- Ft

= korábbi időszak betétéről - évenként

2.000,- Ft

számlakivonat díja

felmerüléskor

100,- Ft /oldal

Rendelkezésre tartott összegek
- ha a beérkezett összeget a kedvezményezett felveszi
- betétkönyvbe helyezés esetén

0,2%, min. 500,- Ft
költségmentes

7. MEGSZŰNT Természetes személy által nyitható takarékbetétek
kamatkondíciói
1.
Természetes
személyek
által
megszűntetett
takarékbetétek
kamatkondíciói
Éves
Kamatmértékek
kamatláb (%)
MEGSZŰNT Kamatozó takarékbetétkönyv
Érvényes: 2017. 10. 16-tól
2018.12.31-ig
A betétként elhelyezhető legkisebb összeg egyszáz Forint.
-látra szóló betét
0,01
-1 évre lekötött betét
0,01
A lekötési idő alatt felvett összegek után időarányosan
0,00

EBKM
(%)

0,01
0,01
0,00

2019. január 1-től megszűnt a kamatozó betétkönyv értékesítése, valamint a betétkönyvekben történő
forgalmazás (betételhelyezés, rész összeg kifizetés). A 2019. január 1. előtt váltott betétkönyvekben a kifizetés
csak a betétkönyv egyidejű megszüntetésével lehetséges.
A változás a látraszóló, egyéves lekötésű, valamint a korábban többéves futamidőre elhelyezett
betétkönyveket, illetve a beolvadt takarékszövetkezeteknél elhelyezett, bármilyen futamidejű betétkönyvet
érinti.
A betétkönyvekre új rendelkezőt (társtulajdonos, haláleseti kedvezményezett) bejelenteni, a meglévő
rendelkezésen módosítani nem lehet.
MEGSZŰNT Gyámhatósági könyves betét
Érvényes: 2017. 10. 16-tól
2018.12.31-ig
-gyámhatósági betét
0,06
0,06
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E. Betétbiztosítási-, adózási- és egyéb feltételek
A jelen „Hirdetmény”-ben szereplő betétek a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi
CCXXXVII. törvény (Hpt.) 213. §-ában felsoroltak kivételével – az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) által
biztosítottak.
A biztosítás további részleteiről a www.oba.hu honlapon tájékozódhat.
Tájékoztatjuk, hogy a Takarék – évente egyszer díjmentesen – köteles az OBA által megfogalmazott egységes
Ügyfél-tájékoztatót („Kimutatást”, Hpt. 275 § (5)) ügyfelei rendelkezésére bocsátani.
Az Ügyfél-tájékoztató tartalmazza a betétes neve alatt – a Takaréknál, az adott időpontban nyilvántartott –
OBA által biztosított betéteinek összegét, mint konszolidált biztosított betéti (KBB) információt. A KBB adat
mutatja meg, hogy az OBA egy ügyfél egy hitelintézetnél tartott összesen mekkora összegű megtakarítását
biztosítja (azaz a bank fizetésképtelensége esetén ennyit fizet az OBA az ügyfélnek).
Az Ügyfél-tájékoztatót a Takarék a betétes kifejezett kérése alapján bocsátja a betétes rendelkezésére, postai
úton vagy a Takarék ügyfélfogadásra kijelölt helyiségében történő személyes átadással.
Érvényes: 2016. 01. 01-től
1.
Kamatadó
A hatályos Személyi jövedelemadóról szóló törvény rendelkezései alapján a magánszemélyek 2016.
január 1-jétől 15%-os mértékű kamatadót kötelesek fizetni a törvény szerinti kamatjövedelmek után.
(Korábbi kamatadó mértékek: 2006.09.01-2010.12.31-ig 20%, 2011.01.01-2015.12.31-ig 16%)
A Takarék a kamatadót az ügyfélnek a kamatjóváírás/kamatfizetés időpontjában érvényes adóügyi illetősége
alapján számolja el.
Az érintett betétek utáni kamatjövedelem esetében a kamatadót a Takaréknak kell megállapítania, levonnia, az
Adóhatóság részére megfizetnie, és bevallania.
Mentesek a kamatadó alól az alábbi betétek:
➢ A 2006. szeptember 1-e előtt nyitott takaréklevél betét kamata,
➢ Startszámla,
➢ Gyámhatósági betétek.
A nem egyéni vállalkozó státuszú őstermelők magánszemélynek minősülnek.
Kamat megszerzésének időpontja: a kamat jóváírásának a napja.
Nem vesszük figyelembe:
kamatjövedelemként a tevékenységét nem szüneteltető egyéni vállalkozó ilyenként bejelentett
pénzforgalmi számláján jóváírt és/vagy tőkésített kamatot.
2.
Külföldi, de adózó természetes személyek – ideértve az EU tagállamban illetőséggel
rendelkező ügyfeleket is – esetében képződő kamatjövedelem adóztatása esetén az adózási
illetőség határozza meg a kamatjövedelem után fizetendő adó mértékét. Magyarországi
adózási illetőség esetén a hatályos magyar jogszabálynak megfelelő mértékű kamatadó kerül
levonásra. Külföldi adózási illetőség esetében a magyar és az adózási illetőség szerinti állam
között a kettős adózás elkerülésére vonatkozó egyezmény az irányadó.
3. Egyéb feltételek
Az 10.000.000,- Ft értéket meghaladó betét esetén a kamat megállapítására egyedileg kerülhet sor, melyről a
Takarékszövetkezet saját hatáskörben dönt.
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