BEVALLÁS
Előállított magánfőzött párlat után
a 20… adóévre
1.

A magánfőző

Neve: ___________________________________________________________________
Születési helye: ________________________________,
ideje:

év

hó

nap

Anyja születési családi és utóneve: ____________________________________________
Adóazonosító jele:
Lakóhelye:

_______________________________________ város, község

_____________________közterület_______közterület jelleg_____hsz.___ép.___lh.__em.__ajtó
Levelezési címe:

__________________________________ 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
3. 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 eredetű cukorból, izocukorból vagy mézből származó alkoholt.
Nyilatkozom, hogy saját tulajdonú gyümölcsből, gyümölcsből származó alapanyagból
állítom elő a párlatot.

___________________
helység

_______________________
év

hó

nap

a bejelentő aláírása
„

Tájékoztató
A magánfőzésre és a bérfőzésre vonatkozó szabályok 2015. január 1-jétől jelentős
mértékben megváltoztak.
5. évtől a magánfőző desztillálóberendezésének bejelentésével kapcsolatban és a
magánfőzésnél az adóbevallással és az adó megfizetésével kapcsolatos eljárásban a
lakóhely szerinti önkormányzati adóhatóság jár el.
Magánfőzésnek továbbra is a párlatnak a magánfőző lakóhelyén vagy gyümölcsöse
helyén használható, legfeljebb
liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított
desztillálóberendezésen a magánfőző által végzett előállítása minősül, de évente
legfeljebb 50 liter mennyiségig.
Magánfőzőnek az a 8. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy minősül, aki saját
tulajdonú gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére
alkalmas, saját tulajdonú desztillálóberendezéssel rendelkezik. A magánfőző az évente
előállítható párlatmennyiség túllépése esetén a többletmennyiséget haladéktalanul
köteles bejelenteni a vámhatóságnak és a vámhatósággal egyeztetett módon
gondoskodni a többletmennyiség megsemmisítéséről.
A magánfőző
5. január -jétől a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést
az azt követő 5 napon belül köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti
önkormányzati adóhatósághoz. E tulajdonszerzés nem engedélyköteles. A
bejelentésben meg kell adni a 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.
Ha 2015. január 1-jét megelőzően történt a magánfőzésre szolgáló
desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés, akkor a magánfőzőnek
5. január
15-ig kell megtennie a bejelentést.

Az önkormányzati adóhatóság a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzésről szóló
magánfőzői 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 5. napjáig küldi meg
az illetékes vámhatóság részére.
A magánfőzésben előállított párlat adója évi
forint, melyet a magánfőzőnek kell
megfizetnie, amely a magánfőző lakóhelye szerinti önkormányzatnak a bevétele. A
magánfőzőnek az előállított magánfőzött párlat utáni adóbevallási és adófizetési
kötelezettségét a tárgyévet követő év január 5-ig – együtt – kell teljesítenie a lakóhelye
szerinti önkormányzati adóhatósághoz. Ha a magánfőző nem állított elő tárgyévben
magánfőzött párlatot, akkor nem keletkezik tárgyévre vonatkozóan adóbevallási
kötelezettsége.
Az önkormányzatnak fizetendő évi .
forintos átalányadó ellenében 5 liter tiszta
szesz, azaz
liter 5 térfogat százalékos alkoholtartalmú párlat állítható elő

magánfőzésben. A saját fogyasztás céljából előállított magánfőzött párlat adómentessége
2015. január 1-jétől megszűnik, és amennyiben tárgyévben a magánfőző állít elő
párlatot, 1000 forint/év átalányadó-fizetési kötelezettsége keletkezik.
A magánfőzött párlat kizárólag a magánfőző, családtagjai vagy vendégei által
fogyasztható el feltéve, hogy értékesítésre nem kerül sor. A magánfőzött párlat csak
alkoholtermék-adóraktár részére értékesíthető.
Az adóraktár részére történő értékesítéskor, illetve ha a magánfőző az általa előállított
magánfőzött párlattal kíván részt venni párlatok számára meghirdetett versenyen, a
párlat eredetét a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés szerinti bejelentésről,
valamint a párlat után megfizetett adóról kiállított önkormányzati adóhatóság igazolás
igazolja.
Magánfőzés esetében az adó megállapításához és az adótartozás végrehajtásához való
jog az előállított magánfőzött párlat utáni adóbevallási kötelezettség bevallási
határidejétől számított év elteltével évül el.
A tulajdonszerzés bejelentésére szolgáló nyomtatvány a Szügy honlapjáról
/www.szugy.hu/ letölthető.

A bejelentésben a nevet, lakcímet, adóazonosító jelet, a tulajdonszerzés időpontját és a
desztilláló-berendezés űrtartalmát kell megadni, továbbá a berendezés tárolásának,
használatának helyét is, ha az eltér a magánfőző lakcímétől. Egy desztilláló-berendezés
több személy közös tulajdonát is képezheti, ilyenkor a tulajdonosok választása szerint
kell bármelyikük lakóhelye szerinti önkormányzathoz megtenni a bejelentést. Az adott
önkormányzat értesíti e bejelentésről a többi érintett hatóságot/adóhatóságot.

A magánfőzés utáni adóbevallást évente egyszer (első esetben a
5. évi adóévről
2016. január 15-ig), az átalányadó-fizetési kötelezettséggel együtt, a tárgyévet követő év
január 15-ig kell megtenni, illetve teljesíteni a lakóhely szerinti önkormányzati
adóhatósághoz.

Felhívjuk a Tisztelt Magánszemélyek figyelmét arra, hogy a bejelentés elmulasztása
mulasztási bírság megállapítását vonhatja maga után, ennek mértéke akár 200 ezer
forintig is terjedhet.

Szügy, 2015. január 20
Sisa Sándorné Dr
jegyző

