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TÁJÉKOZTATÓ
A jövedéki adóról és jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi
CXXVII. törvény 5. § (9) bekezdése szerint 2015. január 1-től a magánfőző
desztillálóberendezésének bejelentésével, a magánfőzésnél az adóbevallással, illetve az adó
megfizetésével kapcsolatos adóigazgatási eljárásban a magánszemély lakóhelye szerinti
önkormányzati adóhatóság (helyi jegyző) jár el.
Magánfőző az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki saját tulajdonú gyümölccsel,
gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésre alkalmas, saját tulajdonú
desztillálóberendezéssel rendelkezik.
Magánfőzésnek továbbra is a párlatnak a magánfőző lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén
használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat előállítás céljára kialakított
desztillálóberendezésen a magánfőző által végzett előállítása minősül, de évente legfeljebb 50 liter
mennyiségig.
A magánfőző a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést az azt követő 15 napon belül köteles
bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz.
Ha 2015. január 1-jét megelőzően történt a magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezés feletti
tulajdonszerzés, akkor a magánfőzőnek 2015. január 15-ig kell megtennie a bejelentést fenti törvény
67/A. §. (1)-(3) bekezdései és 128/K. §. (1) bekezdése alapján.
A bejelentésben meg kell adni a magánfőző nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, a
desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés időpontját, annak űrtartalmát, tárolásának, használatának
helyét.
A bejelentéshez szükséges nyomtatvány az Önkormányzati Hivatalban igényelhető.
A magánfőző az évente előállítható 50 l párlatmennyiség túllépése esetén a többletmennyiséget
haladéktalanul köteles bejelenteni a vámhatóságnak és a vámhatósággal egyeztetett módon
gondoskodni a többletmennyiség megsemmisítéséről. A vámhatósági bejelentéshez nyomtatvány
szintén igényelhető az Önkormányzati Adóhatóságtól is.
A magánfőzésben előállított párlat adója (előállított mennyiségtől függetlenül) évi 1.000,- Ft,
melyet a magánfőző lakóhelye szerinti önkormányzat felé kell megfizetni.
A magánfőzésben előállított párlat adóját a tárgyévet követő év január 15-ig kell bevallani és
befizetni.
Felhívom a Tisztelt magánfőzést folytató magánszemélyek figyelmét arra, hogy a bejelentés
elmulasztása mulasztási bírság megállapítását vonhatja maga után, ennek mértéke akár 200 ezer
forintig is terjedhet.
A fentiek alapján felhívom minden magánfőzést folytató magánszemély figyelmét, hogy 2015.
január 15-ig tegyen eleget bejelentési kötelezettségének.
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