
 
 
Hatályos 2015.01.01-től a 35/2008./(XII.31.)PM rendelet szerint 

 
BEVALLÁS  

előállított magánfőzött párlat után 20_____. adóévre 

     

1. A magánfőző (Több tulajdonos esetén a 3. pontban szereplő adatokat is meg kell adni!) 

Neve:  ________________________________________________________________________________________  
Születési helye: ___________________________város/község, ideje: _________év ______________hó _______nap  
Anyja születési családi és utóneve: ____________________________________________________ ________________

Adóazonosító jele: _________________________________________________________________________________

Lakóhelye: _____________________irányítószám  _________________________________________város, község 

____________________________közterület ______közterület jelleg _____hsz. ____ép._____lh._____em._____ajtó  

Levelezési címe: ________________irányítószám __________________________________________város, község 

____________________________közterület ______közterület jelleg _____hsz._____ép._____lh._____em.____ajtó 

Telefonszáma:_______________________________, e-mail címe:________________________________________  

 

2. Tárgyévben előállított magánfőzött párlat 

Mennyisége: _________________liter  
Átalányadó összeg:     1.000 forint    

 

Nyilatkozatok

Nyilatkozom, hogy gyümölcstermő területtel rendelkezem. 
Nyilatkozom, hogy tárgyévben bérfőzés keretében sem én, sem háztartásom többi tagja nem állíttatott elő  

         párlatot. 
Nyilatkozom, hogy a kierjedt gyümölcscefre nem tartalmazott hozzáadott mesterséges vagy természetes eredet ű 

         cukorból, izocukorból vagy mézb ől származó alkoholt.
Nyilatkozom, hogy saját tulajdonú gyümölcsből, gyümölcsből származó alapanyagból állítom elő a párlatot. 

 
 
 
 
Dátum: __________________helység, _______év___________hó______nap 
 
 
                                                                                                           _______________________________________ 
                                                                                                                                  bejelent ő aláírása 
 

   

    



 

KIVONAT 

a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. 
törvényből 

„Tárgyi hatály 
3. § (1) E törvény rendelkezéseit a jövedéki termékek után fizetendő adóra, a dohánygyártmányok általános forgalmi adójára, a jövedéki 
termékek előállítására és forgalmazására, továbbá a jövedéki ügyekre kell alkalmazni. 
(2) Jövedéki termékek: a) az ásványolaj, b) az alkoholtermék, c) a sör, d) a bor, e) a pezsgő, f) a köztes alkoholtermék, g) a 
dohánygyártmány. 
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott adókból származó bevétel a központi költségvetést illeti meg, kivéve a 64. § (6) bekezdésben 
meghatározott adóból származó bevételt, amely a magánfőző lakóhelye szerinti önkormányzatnak a bevétele. 
 
Hatáskör, illetékesség 
5.§ (9) A magánfőző desztillálóberendezésének bejelentésével kapcsolatban és a magánfőzésnél az adóbevallással és az adó 
megfizetésével kapcsolatos eljárásban az önkormányzati adóhatóság jár el.  
 
Fogalmak 
63.§ 11. 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; 
12. magánfőző: az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki saját tulajdonú gyümölccsel, gyümölcsből származó 
alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas, saját tulajdonú desztillálóberendezéssel rendelkezik. 
 
Adóalap, adómérték 
64. § (6) Az előállított magánfőzött párlat adója évi 1000 forint, amelyet a magánfőző fizet meg. 

 
A magánfőzésre vonatkozó szabályok 
67/A. § (1) A magánfőző a 63. § (2) bekezdés 11. pontja szerinti desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést az azt követő 15 napon belül 
köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés tartalmazza a magánfőző nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, a desztillálóberendezés feletti 
tulajdonszerzés időpontját, a desztillálóberendezés űrtartalmát és tárolásának, használatának helyét, ha az eltér a magánfőző lakcímétől. 
(3) A magánfőző köteles megőrizni és hatósági ellenőrzéskor bemutatni a desztillálóberendezés feletti jogszerű tulajdonszerzést igazoló 
iratot. 
(4) 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. Ha a magánfőző nem állított elő tárgyévben magánfőzött párlatot, akkor 
nem keletkezik tárgyévre vonatkozóan adóbevallási kötelezettsége. 
(5) Az önkormányzati adóhatóság az (1) bekezdés szerinti bejelentésről, valamint a magánfőző adóbevallásáról értesíti a vámhatóságot és 
a bejelentéssel, bevallással érintett másik önkormányzati adóhatóságot. Az önkormányzati adóhatóság az értesítést a teljesítést követő 
hónap 15. napjáig küldi meg az illetékes vámhatóság részére. 
(6) 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. 
(7) 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. 
(8) A (7) bekezdés szerinti értékesítéskor vagy ha a magánfőző az általa előállított magánfőzött párlattal kíván részt venni párlatok 
számára meghirdetett versenyen, az (1) bekezdés szerinti bejelentésről, valamint a párlat után megfizetett adóról kiállított önkormányzati 
adóhatósági igazolás igazolja a párlat eredetét. 
(9) 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." 

      

 


