
     TÁJÉKOZTATÓ 
 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a jövedéki adóról és a jövedéki termékek 
forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 2015. január 1-től 
módosult. 
 
A magánfőzésre szolgáló desztilláló-berendezést és a tulajdonszerzését 15 napon belül, illetve 
amennyiben a berendezés megszerzése 2015. január 1-ét megelőzően történt, 2015. január 15-
ig be kell jelenteni a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz. (Sárbogárd, Hősök tere 
2.)  
 
A saját fogyasztás céljából előállított magánfőzött párlat adómentessége 2015. január 1-től 
megszűnt, és amennyiben tárgyévben a magánfőző állít elő párlatot, 1000 forint/év 
átalányadó-fizetési kötelezettsége keletkezik. A magánfőzés utáni adóbevallást évente egyszer 
az adófizetési kötelezettséggel együtt a tárgyévet követő év január 15-ig kell teljesíteni az 
önkormányzati adóhatósághoz először 2016. január 15-ig. Amennyiben a magánfőzö 
tárgyévben nem állít elő magánfőzött párlatot, akkor nem keletkezik a tárgyévre vonatkozóan 
adófizetési kötelezettsége. 
 
A törvény alkalmazásában:  
magánfőzés: 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. 
 
 
 
 
                                                                                                              
                                                                                                Demeterné Dr. Venicz Anita 
                                                                                                              jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BEJELENTÉS 

Desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről 
 

  
I. A magánfőző  (Több tulajdonos esetén a III. pontban szereplő adatokat is meg kell adni!) 

1. Név: 
___________________________________________________________________________________________ 

2. Születési helye: ___________________________________________________________város/község, ideje: 
 év  hó  nap 

  3. Anyja születési családi és utóneve: 
____________________________________________________________________________________ 

4. Adóazonosító jele:  

5. Lakóhelye: _______________________________________________________________________város/község 

  _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ 
ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

6.Levelezési címe: 
____________________________________________________________________________város/község 

  _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ 
ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

7. Telefonszáma:________________________________________ 
    
II A magánfőző berendezés 

 1. Tulajdonszerzésének ideje:  év  hó  nap, 

 2 Űrtartalma:    liter 

 3.Tárolásának használatának helye (ha ez a hely a magánfőző lakóhelyétől eltérő helyen lévő gyümölcsös vagy, 
ha a berendezés különböző lakóhelyű személyek közös tulajdona) 
______________________________________________________________ város/község 

  _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ 
ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

Helyrajzi száma: 
    
 III. Több tulajdonos esetén a tulajdonostárs(ak) 

 Neve: 
____________________________________________________________________________________________ 

  Adóazonosító jele: 

  Lakóhelye:_________________________________________________________________________város/község 

  _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ 
ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

   

 Neve: 
____________________________________________________________________________________________ 

  Adóazonosító jele: 

  Lakóhelye:_________________________________________________________________________város/község 

  _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ 
ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. 
Kelt: ..................................................................................   
     Bejelentő aláírása  
 



BEVALLÁS 

Előállított magánfőzött párlat után 
a 20.... adóévre 

 
 

  
  

  
I. A magánfőző  

1. Név: 
___________________________________________________________________________________________ 

2. Születési helye: ___________________________________________________________város/község, ideje: 
 év  hó  nap 

  3. Anyja születési családi és utóneve: 
____________________________________________________________________________________ 

4. Adóazonosító jele:  

5. Lakóhelye: _______________________________________________________________________város/község 

  _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ 
ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

6.Levelezési címe: 
____________________________________________________________________________város/község 

  _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ 
ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

7. Telefonszáma:________________________________________ 
    
II A tárgyévben előállított magánfőzött párlat 

Mennyisége:    liter 

Átalányadó összege:1000 forint 
    
 III. Nyilatkozatok ( a megfelelőt karikázza be.) 

a) Nyilatkozom, hogy gyümölcstermő területtel rendelkezem.  

b Nyilatkozom, hogy tárgyévben bérfőzés keretében sem én sem háztartásom többi tagja nem állíttatott elő párlatot. 

c) Nyilatkozom, hogy kierjedt gyümölcscefre nem tartalmazott hozzáadott mesterséges vagy természetes eredetű 
cukorból, izzócukorból vagy mézből származó alkoholt. 

d) Nyilatkozom, hogy saját tulajdonú gyümölcsből származó alapanyagból állítom elő a párlatot. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
Kelt: .................................................................................   
     Bejelentő aláírása  
 


