Felhívás magán-pálinkafőzés tárgyában
Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi
CXXII törvény módosításáról szóló 2014. évi LXXIV. törvény alapján 2015. január 1-jétől
módosultak a magánfőzésre vonatkozó szabályok:
- Magánfőzésnek továbbra is a párlatnak a magánfőző lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén
használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított
desztillálóberendezéssel a magánfőző által végzett előállítása minősül, évente legfeljebb 50
liter mennyiségig.
- Magánfőzőnek az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy minősül, aki saját
tulajdonú gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas,
saját tulajdonú desztillálóberendezéssel rendelkezik.
- A magánfőzött párlat kizárólag a magánfőző, családtagjai vagy vendégei által fogyasztható
el feltéve, hogy értékesítésre nem kerül sor. A magánfőzött párlat csak alkoholtermékadóraktár részére értékesíthető.
- A magánfőző az évente előállítható párlatmennyiség túllépése esetén a többletmennyiséget
haladéktalanul köteles bejelenteni a vámhatóságnak és a vámhatósággal egyeztetett módon
gondoskodni a többletmennyiség megsemmisítéséről. [Jöt. 67/A. § (6) bekezdés]
- A magánfőzésben előállított párlat adója évi 1000 forint, melyet a magánfőzőnek kell
megfizetnie, ill. amely a magánfőző lakóhelye szerinti önkormányzatnak a bevétele. A
magánfőzőnek az előállított magánfőzött párlat utáni adóbevallási és adófizetési
kötelezettségét a tárgyévet követő év január 15-ig – együtt – kell teljesítenie a lakóhelye
szerinti önkormányzati adóhatósághoz. (Tehát legelőször a 2015. évi főzés utáni 1000 forintos
adót 2016. január 15-ig kell bevallani és megfizetni.)
Ugyanakkor nagyon fontos, hogy idei, akár azonnali bejelentési kötelezettség is fennáll:
 2015. január 1-jétől a magánfőző a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést az azt
követő 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati
adóhatósághoz.
 Aki a desztillálóberendezést 2015. évet megelőzően szerezte, annak 2015. január 15-ig
kell a bejelentését megtenni.
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. A bejelentéshez szükséges nyomtatvány elérhető itt:
http://www.martfu.hu/index.php?module=docs&action=getfile&id=3716
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 15. napjáig küldi meg az illetékes
vámhatóság részére. [Jöt. 67/A. § (5) bekezdés]

