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U Zagrebu, 6. srpnja 2012.

T-Hrvatski Telekom
Hrvatski sabor izglasao ukidanje naknade za usluge u pokretnim mrežama
T-Hrvatski Telekom, (Reuters: THTC.L, HT.ZA; Bloomberg: THTC LI, HTRA CZ, ‘the Group’), vodeći
pružatelj telekomunikacijskih usluga u Hrvatskoj, objavljuje novosti vezane uz naknadu od 6% za
pružanje usluga u pokretnim mrežama nakon usvajanja zakona na današnjoj sjednici Hrvatskog
sabora.
Hrvatski je sabor usvojio Vladin prijedlog o ukidanju naknade od 6% na prihode ostvarene od pružanja
usluga u pokretnim mrežama, uključujući SMS, MMS i govorne usluge, koju je plaćao operator.

Shodno danas izglasanom Zakonu o prestanku važenja Zakona o naknadi za pružanje usluga u
pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama naknada od 6% ukida se s učinkom od 1. srpnja
2012.
Naknada od 6% prvotno je uvedena 1. kolovoza 2009. kao krizna mjera te je inicijalno ukinuta s
učinkom od 1 siječnja 2012. Nakon toga, novoizabrana Vlada RH je predložila, a Sabor izglasao
ponovno uvođenje naknade s učinkom od 26. siječnja 2012. godine. Tada se očekivalo da će ista ostati
na snazi do 30. lipnja 2013. kada je planirano pristupanje Hrvatske Europskoj uniji.
Utjecaj naknade od 6% u 2011. iznosio je 145 milijuna kuna (2010.: 163 milijuna kuna), a u 1.
tromjesečju 2012. 21 milijun kuna (1. tromjesečje 2011.: 34 milijuna kuna).
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O T-Hrvatskom Telekomu
T-Hrvatski Telekom (T-HT) vodeći je pružatelj telekomunikacijskih usluga u Hrvatskoj, a kroz svoje
Poslovne jedinice za privatne i poslovne korisnike opslužuje više od 1,2 milijuna linija u nepokretnoj
mreži, više od 2,3 milijuna pretplatnika u pokretnoj mreži i gotovo 655.000 širokopojasnih priključaka.

Hrvatski Telekom
Od prve javne ponude dionica u listopadu 2007. na Zagrebačkoj se burzi trguje dionicama T-HT-a, dok
se na Londonskoj burzi trguje globalnim potvrdama depozitara. Deutsche Telekom AG posjeduje 51%
dionica T-HT-a, Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji posjeduje 7%
dionica, a Umirovljenički fond 3,5% dionica. Preostali dio dionica u slobodnom opticaju u rukama je
privatnih i institucionalnih ulagatelja.
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