MAGÁNFŐZŐ ÁLTAL ELŐÁLLÍTOTT MAGÁNFŐZÖTT PÁRLAT UTÁNI
JÖVEDÉKI ADÓ

Magánfőzésnek minősül: 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.
Magánfőző: az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki saját tulajdonú gyümölccsel,
gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas, saját tulajdonú
desztillálóberendezéssel rendelkezik.
A magánfőzéshez továbbra sem kell engedélyt kérni, de a magánfőzésre szolgáló desztilláló-berendezést
a tulajdonszerzést valamint a bejelentett adatokban történt változást 15 napon be kell jelenteni a
lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz. A magánfőző köteles megőrizni és hatósági
ellenőrzéskor bemutatni a desztillálóberendezés feletti jogszerű tulajdonszerzést igazoló iratot.
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.
A 2015 évben történt magánfőzés utáni adóbevallást - az 1.000.-Ft átalányadó-fizetési
kötelezettséggel együtt - 2016. január 15-éig kell teljesíteni a lakóhely szerinti önkormányzati
adóhatósághoz!
Ha a magánfőző nem állított elő magánfőzött párlatot, akkor nem keletkezik tárgyévre vonatkozóan
adóbevallási kötelezettsége.
2016 évtől fontos változás, hogy 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. Párlat adójegy beszerzésére csak az önkormányzati adóhatóságnál regisztrált
magánfőző jogosult!
Hogyan kell párlat adójegyet igényelni?
A magánfőzőnek a párlat adójegy igénylés kitöltött formanyomtatványát a lakóhelye szerint illetékes
megyei/fővárosi adó- és vámigazgatóság részére kell benyújtani. A formanyomtatvány beszerezhető a
NAV megyei/fővárosi adó- és vámigazgatóságainál papír alapon, továbbá letölthető a NAV internetes
honlapjáról elektronikus úton (http://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok),
illetve pdf formátumban (http://nav.gov.hu/nav/letoltesek_egyeb/jovedeki_nyomtatvanyok). A kitöltött
igénylés írásban személyesen, postai úton, telefaxon, vagy elektronikus úton az ügyfélkapun keresztül
adható be.

