TÁJÉKOZTATÁS A MAGÁNFŐZŐ DESZTILLÁLÓBERENDEZÉSEK
BEJELENTÉSÉVEL KAPCSOLATBAN
A 2016. évi LXVIII. törvény a jövedéki adóról az önkormányzati adóhatóság
hatáskörébe utalja a magánfőző desztillálóberendezések bejelentésével és a magánfőzés
szabályai betartásának ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat.
A törvény értelmében magánfőzés a párlatnak a magánfőző lakóhelyén vagy gyümölcsöse
helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat előállítás céljára kialakított
desztillálóberendezésen a magánfőző által végzett előállítása 2021. január 01-től évente
legfeljebb 86 liter mennyiségig. Az előállított többletmennyiséget a magánfőző köteles a
vámhatóságnak bejelenteni és kérni annak megsemmisítését. A 2021. január 1-jét megelőzően
előállított magánfőzött párlatra az előállításkor hatályos szabályokat kell alkalmazni.
Magánfőző az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki tulajdonában álló
gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas, saját
tulajdonú desztillálóberendezéssel rendelkezik.
A tárgyévben előállítani tervezett magánfőzött párlat előállításához - az önkormányzati
adóhatóságnál regisztrált magánfőző - az előállítást megelőzően bejelentést tesz az állami
adó- és vámhatósághoz. A magánfőző a bejelentésben megadja nevét, lakcímét, adóazonosító
jelét, az előállítani kívánt párlat mennyiségét literben, valamint nyilatkozik arról, hogy a
magánfőzésre vonatkozó jogszabályi feltételeknek megfelel. A bejelentés alapján az állami
adó- és vámhatóság magánfőzöttpárlat-származási igazolást állít ki és küld meg a magánfőző
részére.
Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről
A magánfőző a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést az azt követő 15 napon belül
köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz.
A Bejelentési nyomtatvány letölthető itt.
A magánfőző köteles megőrizni és hatósági ellenőrzéskor bemutatni a desztillálóberendezés
feletti jogszerű tulajdonszerzést igazoló iratot.
Magánfőzés szabályai betartásának ellenőrzése
Az önkormányzati adóhatóság a magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezést és az azon
előállított jövedéki terméket lefoglalhatja, ha a magánfőző bejelentésében a
desztillálóberendezés jogszerű birtoklása megállapításához szükséges adatok tekintetében
valótlan adatokat ad meg, vagy párlatot a desztillálóberendezés és a magánfőzött párlat
előállításának bejelentése nélkül állít elő. Ha az önkormányzati adóhatóság a magánfőzés
szabályainak ellenőrzése során az évente előállítható mennyiségi korlát túllépését észleli, erről
haladéktalanul értesíti az állami adó- és vámhatóságot.
Figyelem! A magánfőzött párlat kizárólag a magánfőző, családtagjai vagy vendégei által
fogyasztható el, feltéve, hogy értékesítésre nem kerül sor. A magánfőzött párlat kizárólag
adóraktár részére értékesíthető. Amennyiben egy háztartásban több bérfőzető vagy több
magánfőző él, az általuk főzetett, illetve főzött mennyiségek egybeszámítandók.
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