KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
A magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezés tulajdonjogának megszerzésének, valamint a bejelentett adatokban történt változás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz
A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi
CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) alapján a magánfőző a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést
az azt követő 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz.
A fenti törvény alkalmazásában magánfőző az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki saját
tulajdonú gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas, saját tulajdonú
desztillálóberendezéssel rendelkezik.
Magánfőzésnek, a párlatnak a magánfőző, több tulajdonostárs magánfőző esetén valamely tulajdonostárs
lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára
kialakított desztillálóberendezésen a magánfőző által végzett előállítása minősül.
A magánfőzés keretében évente átalányadózással előállítható 50 literes párlatmennyiség alatt 50 liter 86 térfogatszázalék (fok) etil-alkoholt tartalmazó párlatot, vagy legfeljebb ezzel megegyező mennyiségű etilalkoholt tartalmazó nagyobb párlatmennyiséget kell érteni.
2015. évtől a magánfőző desztillálóberendezésének bejelentésével kapcsolatban és a magánfőzésnél az adóbevallással és az adó megfizetésével kapcsolatos eljárásban a lakóhely szerinti önkormányzati adóható-

ság jár el.
A már korábban meglévő berendezésekről 2015. január 15-éig, a 2015.01.01-jét követő tulajdonszerzésről a
desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést követő 15 napon belül kell bejelentést tenni.
A bejelentés hiányában a desztillálóberendezés birtoklása jogellenes, egy ellenőrzés esetén a vámhatóság a
be nem jelentett készüléket elkobozza jövedéki bírság kiszabása mellett.
A „Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről” elnevezésű nyomtatvány letölthető a http://gov.pecs.hu, majd Online Ügyintézés/Helyi adók menüpontban, vagy beszerezhető
ügyfélszolgálati irodánkból.
A kitöltött (eredeti aláírással ellátott) bejelentési nyomtatvány eljutatható címünkre postai úton (7633 Pécs,
Endresz Gy. u. 8/A.), illetve személyesen ügyfélfogadási időben.
Ügyfélszolgálat:
hétfő/szerda 8:00-17:00
kedd/csüt. 8:00-16:00
Pénteken az ügyfélfogadás szünetel!
Ügyintézőknél:hétfő 13:00-16:00;
szerda 8:00-16:00
Osztályvezetőnél:
szerda 8:00-16:00
A magánfőző köteles megőrizni és hatósági ellenőrzéskor bemutatni a desztillálóberendezés feletti jogszerű
tulajdonszerzést igazoló iratot.
A tárgyévben előállítani tervezett magánfőzött párlat előállításához az előállítást megelőzően párlat adójegyet kell beszerezni a vámhatóságtól. A párlat adójegy a beszerző magánfőzőt egy liter magánfőzött párlat
tárgyévi előállítására jogosítja. A párlat adójegy 700 forint értéket képvisel, egy liter 42 térfogatszázalékos
tényleges alkoholtartalmú párlat adótartalmát figyelembe véve. A magánfőző tárgyévi első beszerzéskor legalább 5 párlat adójegyet szerez be és tárgyévben legfeljebb 86 darab párlat adójegyet szerezhet be és legfeljebb ennek megfelelő mennyiségű párlatot állíthat elő.
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Ha a magánfőző a párlat adójeggyel megfizetett adójú párlatmennyiségnél több párlatot állít elő, akkor a
tárgyév végéig be kell szereznie a többletmennyiség utáni párlat adójegyeket a vámhatóságtól azzal, hogy az
éves mennyiségi korlátot ilyen esetben sem lehet túllépni.
A magánfőző az évente előállítható párlatmennyiség túllépése esetén a többletmennyiséget haladéktalanul
köteles bejelenteni a vámhatóságnak és a vámhatósággal egyeztetett módon gondoskodni a többletmennyiség
megsemmisítéséről.
A
bejelentéshez
szükséges
nyomtatvány
letölthető
a
http://nav.gov.hu/data/cms356061/Bejelentes_nyomtatvany.pdf menüpontban, vagy beszerezhető az Adóügyi Osztály ügyfélszolgálatán.
A magánfőzött párlat kizárólag a magánfőző, családtagjai vagy vendégei által fogyasztható el feltéve, hogy
értékesítésre nem kerül sor. A magánfőzött párlat csak alkoholtermék-adóraktár részére értékesíthető.
Egy tárgyéven belül a természetes személy vagy bérfőzetőként vagy magánfőzőként jogosult párlatot előállíttatni, illetve előállítani, és egy háztartáson belül vagy csak bérfőzetőként vagy csak magánfőzőként lehet
előállíttatni, illetve előállítani párlatot. Amennyiben egy háztartásban több bérfőzető vagy több magánfőző
él, az éves mennyiségi korlát szempontjából az általuk főzetett, illetve főzött mennyiségek egybeszámítandók.
Magánfőzés esetében az adó megállapításához és az adótartozás végrehajtásához való jog 1 év elteltével évül
el.
1. Magánfőző:
A bevallási nyomtatvány 1. pontja a magánfőző azonosítására szolgáló adatokat tartalmazza. Az adatokat
értelemszerűen kell kitölteni. Így, meg kell adni a magánfőző nevét, születési helyét és idejét, anyja születési
családi és utónevét, adóazonosító jelét, mezőgazdasági őstermelő, egyéni vállalkozó esetén adószámát, lakóhelyét, levelezési címét, telefonszámát, e-mail címét és tulajdoni hányadát .
Felhívom figyelmét, hogy az Adóügyi Osztály nyilvántartásában szereplő értesítési címet az adózó
utolsó beadványa szerinti értesítési címre minden esetben kijavítja, ez azonban nem pótolja az adózó
változás bejelentési kötelezettségét!

2. Desztillálóberendezés:
Itt kell megadni a desztillálóberendezés szerzésének idejét, a tulajdonszerzés jogcímét, a desztillálóberendezés űrtartalmát és a tárolás/használat helyét, helyrajzi számát.
3. Változás-bejelentés adatai:
Amennyiben a magánfőző változást jelent be, ebben a pontban kell megadni a változás jogcímét és időpontját.
4. Tualjdonostárs(ak) adatai:

Itt kell felsorolni a 2. pontban megjelölt desztillálóberendezés további tulajdonosait tulajdoni hányaduk megjelölésével.
5. Aláírás
Ide kell a bejelentés kitöltésének helyét és időpontját (év/hónap/nap feltüntetésével) beírni, valamint a magánfőzőnek vagy a képviselőjének (meghatalmazottjának) (Art. 7-9. §) aláírnia. A bejelentés aláírás hiányában, illetve aláírásra jogosulatlan személy aláírása esetén érvénytelen, azaz joghatás kiváltására nem alkalmas.
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