Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről
és
Bevallás előállított magánfőzött párlat után

Vonatkozó főbb jogszabályok:
•
2003. évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának
különös szabályairól (Jöt.)
•
2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről
•
2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról
•
2017. évi CLIII. törvény az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról
•
35/2008. (XII.31.) PM rendelet az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető
bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról
•
465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól
•
2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások
általános szabályairól
Hatáskör címzettje: önkormányzat jegyzője
Ügyfélfogadás helye:
Polgármesteri Hivatal
Újfehértó, Szent István út 10.

Ügyfélfogadás ideje:
Hétfő:
8 – 13-ig
Kedd:
8 – 12-ig
Szerda
8 – 17-ig
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek:
8 – 12-ig

A magánfőző desztillálóberendezésének bejelentésével kapcsolatban és a magánfőzés
szabályai betartásának ellenőrzésével kapcsolatban - kivéve az előállított termék
jogszabálysértő értékesítését - az önkormányzati adóhatóság jár el.
A Jöt. alkalmazásában
magánfőzés: 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;

magánfőző: az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki saját tulajdonú
gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas, saját
tulajdonú desztillálóberendezéssel rendelkezik
gyümölcstermesztő személy: az a természetes személy, aki gyümölcstermő területtel
rendelkezik.
A magánfőzésre vonatkozó szabályok
A magánfőző a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést, valamint a bejelentett adatokban
történt változást az azt követő 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti
önkormányzati adóhatósághoz.
A 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.
A magánfőző köteles megőrizni és hatósági ellenőrzéskor bemutatni a desztillálóberendezés
feletti jogszerű tulajdonszerzést igazoló iratot.
Az önkormányzati adóhatóság a bejelentésről értesíti a vámhatóságot és a bejelentéssel
érintett másik önkormányzati adóhatóságot. Az önkormányzati adóhatóság az értesítést a
teljesítést követő hónap 15. napjáig küldi meg az illetékes vámhatóság részére.
Az önkormányzati adóhatóságnál regisztrált magánfőző jogosult párlat adójegy beszerzésére.
A magánfőző a párlat adójegy igénylésekor a vámhatóságnak megadja nevét, lakcímét,
adóazonosító jelét, az előállítani kívánt párlat mennyiségét, valamint nyilatkozik arról, hogy a
magánfőzésre vonatkozó jogszabályi feltételeknek megfelel.
A vámhatóság a párlat adójegyet a párlat adójegy értékének megfizetését követően bocsátja az
igénylő rendelkezésére.
A párlat adójegy igénylése és rendelkezésre bocsátása az igénylő választása szerint papír
alapon vagy elektronikusan történik.
A vámhatóság a párlat adójegyek magánfőzőnek történő átadásáról a kedvezményes adózási
szabályok betartásának ellenőrzésére alkalmas nyilvántartást vezet, valamint az átadott
adójegymennyiség megadásával haladéktalanul értesíti a desztillálóberendezés tárolási,
használati helye szerinti önkormányzatot.
Az évente előállítható párlatmennyiség túllépése esetén a magánfőző a többletmennyiséget
köteles haladéktalanul bejelenteni a vámhatóságnak és a vámhatósággal egyeztetett módon
gondoskodni a többletmennyiség megsemmisítéséről.
A magánfőzött párlat kizárólag a magánfőző, családtagjai vagy vendégei által fogyasztható el,
feltéve, hogy értékesítésre nem kerül sor. A magánfőzött párlat kizárólag alkoholtermékadóraktár részére értékesíthető.
A magánfőzött párlat eredetét a párlat adójegy igazolja.

Magánfőzés esetében az adó megállapításához és az adótartozás végrehajtásához való jog 1 év
elteltével évül el.
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. 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.
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
korlátok szempontjából az általuk főzetett, illetve főzött mennyiségek egybeszámítandók.

Bírság:
Az önkormányzati adóhatóság azt a természetes személyt, aki
a) a magánfőzésre vonatkozó rendelkezéseknek egyebekben megfelelve, de a
desztillálóberendezés bejelentése vagy párlat adójegy beszerzése nélkül végzi párlat
előállítását,
b) a desztillálóberendezés jogszerű birtoklása megállapításához szükséges adatok
tekintetében valótlan adatokat ad meg,
felszólítja, hogy jogszabályi kötelezettségének tegyen eleget 15 napon belül. Ha az érintett a
felszólításának határidőig nem tesz eleget, az önkormányzati adóhatóság 200 ezer forintig
terjedő bírsággal sújtja.

Lefoglalás, elkobzás:
A magánfőzés szabályainak betartását ellenőrző önkormányzati adóhatóság eljárása során a
tényállás tisztázása, továbbá a Jöt. szerinti elkobzás érvényesítése érdekében lefoglalást
rendelhet el, továbbá a desztillálóberendezés és az azon előállított termék jogszabályi
követelményeknek való megfelelősége tárgyában díjmentesen szakvéleményt kérhet a
vámhatóságtól.
Az önkormányzati adóhatóság a magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezést és az azon
előállított jövedéki terméket lefoglalhatja, ha

a) a magánfőző a bejelentésében a desztillálóberendezés jogszerű
megállapításához szükséges adatok tekintetében valótlan adatokat ad meg vagy

birtoklása

b) a magánfőző párlatot a desztillálóberendezés bejelentése vagy párlat adójegy beszerzése
nélkül állít elő.
Az önkormányzati adóhatóság által elrendelt lefoglalási eljárásra a vámhatóság által
alkalmazható lefoglalásra vonatkozó eljárási szabályokat kell alkalmazni.
Az önkormányzati adóhatóság az általa lefoglalt jövedéki terméket és desztillálóberendezést
elkobozza és megsemmisítésre átadja a vámhatóságnak, ha a jövedéki ügyben jogerősen a Jöt.
116/C. § szerinti bírság kerül kiszabásra.
Ha az önkormányzati adóhatóság a magánfőzés szabályainak ellenőrzése során az évente
előállítható mennyiségi korlát túllépését észleli, erről haladéktalanul értesíti a vámhatóságot.

