
Tájékoztató a magán pálinkafőzés megváltozott szabályairól

2015, január 1. napiától mcgváltoáak a jövedéki adóról és a jövedéki termékek
forgalmazásának kűlönös szabályairól sz,óló 2003. évi CXXV , törvény (a továbbiakban|
Jöt,) a magáfőZésre Voiatkozó lende]kezései, E törvénymódosítás éfie]móben a saját
fo§,,asztás céljából előállított magánfőzött párlat adómentessége 2015, január 1-jétől
megszúni§ és amcnnyibcn tárgYévben a magánfóző állít elő Dárlatot. 1000.-Ft/év
átaIányadó-fi zeté§i kötelezett§ége keletkezik.

Á Jóí. 63. § (2) bekezdés 11. ?ontia értelmében e tónály all.,alnazásában magánfőzés: a
párlatnak a magán;főző lalaihelyén vagl glúmölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter
űrtartahnú, pórlal-előállílás céljára kialaki[oll desztillólóberendezésen Q mdgáníőző által
yégzett előállítása é|ente legfeljebb 50 lítet mennyiségig.

Á Jöt-. 63- § (2) bekezdés 12- pontia szerínte tömény alkalmazásába11 hagáníőző: az a ]3-
életévét belölíöll gyümölcstemeszlő szefuély, aki sajáí lulajdonú griimólccsel, gúmalcsből
származó alapanyaggal és pá al készítésére alkalmas, saiát tulajdonú
de s zt i ll ál ó b er ende zé s sel r e nde l kez i k.

A magáníózésre §zolgáló desztilláló bcrendezést a tulaidonszerzést követő 15 naDon
belül. illetve amcnnyibcn a bcrendezés mcgszerzése 2015. ianuár 1-iét megelőzően
történt. 2015. ianuár l5-ig kell beielenteni á lakóhely szerinti önkormánYzati
adóhatósághoz.

A bejelentésnek tartalmazi kell, a nevet, lakcímet, adóazonosító jelet, a tulajdonszerzós
időpontját és a desztilláló-berendezés úrtafialmát, továbbá a berendezés táro]ásának,
használatáoak helyét is, ha az elt& a írLagaífőző lakcimétől. Ha egy desáilláó berendezés
1öbb személy közös tulajdonát képezi, a tulajdonosok választása szeriní kell bfumelyikük
lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz kell megtenni a bejelentést, ilyenJ<or ez a
hatóság éfiesíli a bejelentésről a többi érintett hatóságot is.

A magánfőzés utráni adóbevallást évente egyszel, aZ átalányadó-fizctósi kötelezettséggel
cgyütt a tárgyévet követő év januáI 15-ig Lell megteDni (2016, január 15-ig), illetve teljesíteDi
a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz, 2015-től a n'agrinfőzésre vonatkozó
kedvezményes szabályokat, csak a gyümö]cstcrmelő magánszemélyek alkaimazhatják. ezéft
az adóbevallásban ayilatkozni kel] arról is, hogy a magánfőző rendelkezik gyitnölcslemő
tcrülettel.

Amennyiben a magánfőző tárgyévben nem á]lítotí elő párlatot a berendezésen, nem keletkezik
adóbevallási és adófizetési kötelezettsége.

2015-tő1 meg§zűnik ajogszabály által biztosított azon lehetőség, hogy a magánfóző 50 litert
meghaladóan eladásra is előállítha§son párlatot a főzé§t megelőzó bejelentés és normál
jövcdóki adómérték szerinti adófizetés mellett. AZ 50 ]jteres mennYiséqi korlát túllétri§g
esetén haladéktalanui beielentést kell tenni a váohatósághoz é§ a trldqlq]L! ]!!!qho!]§!Ega|
eqyeáetett módon n1eq keli se1nmisíteni. Az átalányadózás mellelt előállitoll párlat kizárólag
a magánfőző. családtagjai vagy vendégei által fogyasztha{ó ei feltéve hogy éfiékesítésle nenr
került sor, mely utóbbival kapcsoiatban fontos, hogy a nagánfózött párlat kizárólag
alkoholtermék-adóraktámak éfiékesíthető, m(.ly esetben a desáilláló-berendezés



bejelentéséről és az éves átalányadó meglizetéséről kiállított önkormányzati adóhatósági
igazolás igazolja a párlat eredetét,

A 2015. január 15. napjáig teljesítendő bejelentéshez szolgáló nyomtatvány beszereáetó a
ZáDkai Kőzös Önkormányzati Ilivatalban (825l ZéLika, Fő u, 29.), valamint allnak
kirendeltségeiq letölthető továbbá az önkormányzatok honlapjairól.

ZáDka, 2015. január 10,

Lukács Apnes s.k.


