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Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatom, hogy 2015. január 1-től változik a magánfőzés – saját fogyasztásra történő házi
párlatfőzés, pálinkafőzés – szabályozása.
-

-

Magánfőzésnek továbbra is a párlatnak a magánfőző lakóhelyén vagy gyümölcsöse
helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított
desztillálóberendezésben a magánfőző által végzett előállítása minősül, de évente
legfeljebb 50 liter mennyiségig. Magánfőzőnek nevezzük azt a személyt, aki saját
tulajdonú gyümölcsből saját tulajdonú eszközzel állítja elő a párlatot.
2015. január 1-jétől a magánfőző a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést az azt
követő 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati
adóhatósághoz. A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös
szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 67/A.§ (2) bekezdése alapján a
bejelentésben meg kell adni a nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, a desztillálóberendezés
feletti tulajdonszerzés időpontját, a desztillálóberendezés űrtartalmát és tárolásának,
használatának helyét, ha az eltér a magánfőző lakcímétől.

-

Ha 2015. január 1-jét megelőzően történt a magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezés
feletti tulajdonszerzés, akkor a magánfőzőnek 2015. január 15-ig kell megtennie a
bejelentést.

-

A magánfőzésben előállított párlat adója évi 1.000,- Ft, melyet a magánfőzőnek kell
megfizetnie. A magánfőzőnek az előállított magánfőzött párlat utáni adóbevallási és
adófizetési kötelezettségét a tárgyévet követő év január 15-ig – együtt – kell
teljesítenie a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. Ha a magánfőző nem
állított elő tárgyévben magánfőzött párlatot, akkor nem keletkezik tárgyévre vonatkozóan
adóbevallási kötelezettsége.

-

Az önkormányzati adóhatóság a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzésről
szóló magánfőzői bejelentésről, valamint a magánfőző adóbevallásáról értesíti a
vámhatóságot és a bejelentéssel, bevallással érintett másik önkormányzati
adóhatóságot.

-

Magánfőzés esetében az adó megállapításához és az adótartozás végrehajtásához való jog
az előállított magánfőzött párlat utáni adóbevallási kötelezettség bevallási határidejétől
számított 1 év elteltével évül el.

-

A magánfőző az évente előállítható párlatmennyiség túllépése esetén a
többletmennyiséget haladéktalanul köteles bejelenteni a vámhatóságnak és a
vámhatósággal egyeztetett módon gondoskodni a többletmennyiség megsemmisítéséről.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a fentiekben foglaltak szerint járjanak el!

Keresztes Anita s.k.
jegyző

