Magánfőző által előállított párlat utáni jövedéki adó
Eljáró szervezeti egység: a magánfőző desztillálóberendezésének bejelentésével kapcsolatban és a
magánfőzésnél az adóbevallással és az adó megfizetésével kapcsolatos eljárásban a magánfőző lakóhelye szerinti
önkormányzati adóhatóság az illetékes.
Ügyintézés helye:

Báta Község Önkormányzata, Adóügyi Osztály (7149 Báta Fő u.147.)

Bejelentési lap letöltési helye: www.bata.hu
Elérhetőségek:
Tel.: 74/490-558
Fogalmak és alapvető rendelkezések
Magánfőzés: a párlatnak a magánfőző lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter
űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított desztillálóberendezésen a magánfőző által végzett
előállítása évente legfeljebb 50 liter mennyiségig (Jöt. 63. § (2) bekezdés 11. pont).
Magánfőző: az a
18. életévét
betöltött
gyümölcstermesztő
személy,
aki saját
tulajdonú
gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas, saját tulajdonú
desztillálóberendezéssel rendelkezik (Jöt. 63. § (2) bekezdés 12. pont).
Adó alapja, mértéke
Az előállított magánfőzött párlat adója évi 1.000,- Ft, amelyet a magánfőző fizet meg.(Jöt. 64. § (6) bekezdés).
Desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés bejelentése
A magánfőző desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést az azt követő 15 napon belülköteles bejelenteni a
lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz (Jöt. 67/A. § (1) bekezdés). Ha 2015. január 1-jét megelőzően
történt a magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés, akkor a magánfőzőnek 2015.
január 15-igkell megtennie a bejelentést (Jöt. 128/K. § (1) bekezdés).
FELHÍVJUK SZÍVES FIGYELMÉT, HOGY A MAGÁNFŐZŐ KÖTELES MEGŐRIZNI ÉS HATÓSÁGI
ELLENŐRZÉSKOR
BEMUTATNI
A
DESZTILLÁLÓBERENDEZÉS
FELLETTI
JOGSZERŰ
TULAJDONSZERZÉST IGAZOLÓ IRATOT (Jöt. 67/A. § (3) bekezdés).
Magánfőzésben előállított magánfőzött
párlat utáni adó bevallása és megfizetése
A magánfőző az előállított magánfőzött párlat utáni adóbevallási és adófizetési kötelezettségét a tárgyévet
követő év január 15-ig együtt teljesíti a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz (Jöt. 67/A. § (4)
bekezdés). A 2015. január 1-jét megelőzően előállított magánfőzött párlatra 2014. december 31-ét követően is az
előállításkor hatályos szabályokat kell alkalmazni (Jöt. 128/K. § (2) bekezdés).
FELHÍVJUK SZÍVES FIGYELMÉT, HOGY HA A MAGÁNFŐZŐ NEM ÁLLÍTOTT ELŐ TÁRGYÉVBEN
MAGÁNFŐZÖTT PÁRLATOT, AKKOR NEM KELETKEZIK TÁRGYÉVRE VONATKOZÓAN
ADÓBEVALLÁSI KÖTELEZETTSÉGE (Jön. 67/A. § (4) bekezdés).
Egyéb fontos szabályok
A 63. § (2) bekezdés 11. pontja szerint évente előállítható párlatmennyiség túllépése esetén a magánfőző a
többletmennyiséget köteles haladéktalanul bejelenteni a vámhatóságnak és a vámhatósággal egyeztetett módon
gondoskodni a többletmennyiség megsemmisítéséről (Jöt. 67/A. § (6) bekezdés).
A magánfőzött párlat kizárólag a magánfőző, családtagjai vagy vendégei által fogyasztható el, feltéve, hogy
értékesítésre nem kerül sor. A magánfőzött párlat kizárólag alkoholtermék-adóraktár részére értékesíthető. (Jöt.
67/A. § (7) bekezdés).
Vonatkozó jogszabályok
A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII.
törvény (Jöt.)
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