Tisztelt Ügyfelünk!
Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi tájékoztatót, mert az az Ön által igénybe vett internetszolgáltatás havi díját érinti.

Internetáfa-csökkenés 2018. január 1-től!
Tájékoztatjuk, hogy a Kormány által indított Digitális Jólét Program keretén belül megvalósított áfatörvény (2007. évi CXXVII.
törvény) módosítás következtében 2018. január 1. napjától az internethozzáférési szolgáltatás esetében az áfa mértéke az adó
alapjának 18%-áról 5%-ára csökken.
A UPC Internet-előfizetők számára ez a változás kedvező, mert így 2018. január 1-től az internetszolgáltatás bruttó havi díja
alacsonyabb lesz. Amennyiben Ön a szélessávú internet-hozzáférést biztosító szolgáltatásaink, vagy mobil adatforgalmat
tartalmazó UPC Mobil ajánlataink valamelyikét veszi igénybe, ez az áfacsökkentés Önre is vonatkozik.

Számlázási időszak kezdete az új áfakulccsal
Az adózási jogszabályok értelmében az új 5%-os internetáfa először azon a 2018 évben kiállított számlán jelenik meg, amelyen az internetszolgáltatás számlázott időszaka már teljes egészében a 2018-as időszakra vonatkozik. Azaz: ha még 2017-es
időszakú internettétel is szerepel a számlán, úgy ezen termékekre a teljes időszak (a 2018-ra áthúzódó rész is) a régi, 18%-os
áfakulcs hatálya alá esik.

Fontos!
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ez a változás a UPC által alkalmazott internetszolgáltatásra vonatkozó nettó havi díjakat nem
érinti, azaz Ön 2018. január 1-től továbbra is az előfizetői szerződése szerinti nettó havi díjat fizeti, csökkentett áfatartalom
mellett.
A módosítás kizárólag a mobil és a vezetékes szélessávú internetszolgáltatásokra vonatkozik, a dial-up (betárcsázós)
internetszolgáltatást, valamint az internetszolgáltatás mellett igénybe vehető, de nem internet-hozzáférést biztosító kiegészítőket (pl.: UPC Smart Guard) nem érinti.
Amennyiben Ön az internetszolgáltatást valamely kedvezményes UPC Business csomagajánlat keretében veszi igénybe, úgy
a csomagban elérhető egyéb szolgáltatásokhoz kapcsolódó áfatartalom továbbra is változatlan marad. Így például a Business
Class HoReCa Pack csomag (TV, Internet, Telefon) esetén 2018. január 1-től a telefon- és a kábeltévé-szolgáltatást továbbra
is 27%-os áfa terheli, míg az internetszolgáltatás 5%-os áfakulccsal adózik.

További információ
Amennyiben kérdése lenne az áfaváltozással kapcsolatban, kérjük, látogasson el az alábbi weboldalra:
www.upc.hu/business/internetafacsokkentes, vagy érdeklődjön személyes ügyfélszolgálatainkon, illetve a 1420-as
telefonszámon.
Üdvözlettel,
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