TÁJÉKOZTATÓ

Változtak a magánfőzés szabályai
2016. január 1-től változott a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának
különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. Törvény.
A jelenleg hatályos törvény szerint:
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
desztillálóberendezés feletti jogszerű tulajdonszerzést igazoló iratot.

bemutatni

a

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.
A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló
2003. évi CXXVII. Törvény 64. § (6) bekezdés szerint évente előállítható párlatmennyiség
túllépése esetén a magánfőző a többletmennyiséget köteles haladéktalanul bejelenteni
a vámhatóságnak és a vámhatósággal egyeztetett módon gondoskodni a
többletmennyiség megsemmisítéséről.
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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.
A magánfőzött párlat eredetét a párlat adójegy igazolja.
Magánfőzés esetében az adó megállapításához és az adótartozás végrehajtásához való jog
1 év elteltével évül el.

Fontos változás:
A 2015. évben előállított magánfőzött párlat utáni adóbevallási és adófizetési
kötelezettségét a magánfőző 2016. 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.
2016. január 1-től kezdődően a magánfőző (amennyiben az önkormányzati
adóhatóságnál regisztrálva van) jogosult párlat adójegy beszerzésére. A párlatjegy ára
700 Forint, amely egy liter 42 térfogatszázalékos alkoholtartalmú párlat előállítására
jogosít. Az első alkalommal legalább 5 adójegyet kell kiváltani a vámhatóságnál, de évi
mennyiség nem lehet több 86 adójegynél.

Az adójegy, illetve regisztráció nélkül pálinkát főzőket első alkalommal csak
figyelmezteti az önkormányzat, további szabálysértés esetén 200 ezer forintig terjedő
bírságot szabhat ki.
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