
ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ 

 
 

Tisztelt Alsónémedi Lakosok! 
 
Ezúton is tájékoztatom Önöket, hogy a jövedéki adóról és a jövedéki termékek 
forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: 
Jötv.) vonatkozó rendelkezéseinek módosítása folytán 2015. január 1-tıl megváltoztak a saját 
fogyasztásra történı házi párlatfızés, pálinkafızés szabályai. 
 
Részletszabályok 
 
A Jötv. 63. § 11. és 12. pontjai alapján: 
- magánfızés: a párlatnak a magánfızı lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, 
legfeljebb 100 liter őrtartalmú, párlat-elıállítás céljára kialakított desztillálóberendezésen a 
magánfızı által végzett elıállítása, évente legfeljebb 50 liter mennyiségig. 
- magánfızı: az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztı személy, aki saját tulajdonú 
gyümölccsel, gyümölcsbıl származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas, saját 
tulajdonú desztillálóberendezéssel rendelkezik. 
 
(A Jötv. végrehajtásáról szóló 8/2004. (III.10.) PM rendelet 59/A. § (3) bekezdése alapján:  
„A magánfızés keretében évente átalányadózással elıállítható 50 literes párlatmennyiség alatt 
50 liter 86 térfogatszázalék etil-alkoholt tartalmazó párlatot, vagy legfeljebb ezzel megegyezı 
mennyiségő etil-alkoholt tartalmazó nagyobb párlatmennyiséget kell érteni.) 
 
A Jötv. 67/A. §-ában foglaltak szerint: 
„(1) A magánfızı a 63. § (2) bekezdés 11. pontja szerinti desztillálóberendezés feletti 
tulajdonszerzést az azt követı 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti 
önkormányzati adóhatósághoz. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés tartalmazza a magánfızı nevét, lakcímét, adóazonosító 
jelét, a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés idıpontját, a desztillálóberendezés 
őrtartalmát és tárolásának, használatának helyét, ha az eltér a magánfızı lakcímétıl. 
(3) A magánfızı köteles megırizni és hatósági ellenırzéskor bemutatni a desztillálóberendezés 
feletti jogszerő tulajdonszerzést igazoló iratot. 
(4) A magánfızı az elıállított magánfızött párlat utáni adóbevallási és adófizetési 
kötelezettségét a tárgyévet követı év január 15-ig együtt teljesíti a lakóhelye szerinti 
önkormányzati adóhatósághoz. Ha a magánfızı nem állított elı tárgyévben magánfızött 
párlatot, akkor nem keletkezik tárgyévre vonatkozóan adóbevallási kötelezettsége. 
(5) Az önkormányzati adóhatóság az (1) bekezdés szerinti bejelentésrıl, valamint a magánfızı 
adóbevallásáról értesíti a vámhatóságot és a bejelentéssel, bevallással érintett másik 
önkormányzati adóhatóságot. Az önkormányzati adóhatóság az értesítést a teljesítést követı 
hónap 15. napjáig küldi meg az illetékes vámhatóság részére. 
(6) A 63. § (2) bekezdés 11. pontja szerint évente elıállítható párlatmennyiség túllépése esetén 
a magánfızı a többletmennyiséget köteles haladéktalanul bejelenteni a vámhatóságnak és a 
vámhatósággal egyeztetett módon gondoskodni a többletmennyiség megsemmisítésérıl. 
(7) A magánfızött párlat kizárólag a magánfızı, családtagjai vagy vendégei által fogyasztható 
el, feltéve, hogy értékesítésre nem kerül sor. A magánfızött párlat kizárólag alkoholtermék-
adóraktár részére értékesíthetı. 
(8) A (7) bekezdés szerinti értékesítéskor vagy ha a magánfızı az általa elıállított 
magánfızött párlattal kíván részt venni párlatok számára meghirdetett versenyen, az (1) 
bekezdés szerinti bejelentésrıl, valamint a párlat után megfizetett adóról kiállított 
önkormányzati adóhatósági igazolás igazolja a párlat eredetét. 
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(9) Magánfızés esetében az adó megállapításához és az adótartozás végrehajtásához való jog az 
elıállított magánfızött párlat utáni adóbevallási kötelezettség bevallási határidejétıl számított 1 
év elteltével évül el." 
 
A Jötv. 115. § (4) bekezdés szerint:  
„Az alkoholtermék elıállítására alkalmas desztillálóberendezés jogosulatlan elıállítása, 
értékesítése vagy birtokolása elsı alkalommal legalább 20 ezer forint összegő, legfeljebb 200 
ezer forintig terjedı, ismétlıdés esetén legalább az elızı alkalommal kiszabható legkisebb 
jövedéki bírság kétszeresének megfelelı összegő, legfeljebb az elızı alkalommal kiszabható 
jövedéki bírság legmagasabb összegének kétszereséig terjedı jövedéki bírsággal büntetendı.”  
 
A Jötv. 119. § (1) bekezdése alapján:  
„A vámhatóság a jövedéki ügyben folytatott eljárása során a tényállás tisztázása, továbbá az e 
törvény szerinti elkobzás érvényesítése érdekében lefoglalást rendelhet el, míg a (2) bekezdés 
e) pontja szerint:  
„A vámhatóság a jogosulatlanul elıállított, birtokolt, vagy az arra jogosulatlan személy által 
használt desztillálóberendezést lefoglalja.” 
 
A Jötv. 5. § (9) bekezdése szerint:  
„A magánfızı desztillálóberendezésének bejelentésével kapcsolatban és a magánfızésnél az 
adóbevallással és az adó megfizetésével kapcsolatos eljárásban az önkormányzati adóhatóság 
jár el.”  
 
A Jötv. 64. § következı bekezdései értelmében:  
„(6) Az elıállított magánfızött párlat adója évi 1000 forint, amelyet a magánfızı fizet meg” 
– a magánfızı lakóhelye szerinti önkormányzatnak. 
„(7) Egy tárgyéven belül a természetes személy vagy bérfızetıként vagy magánfızıként 
jogosult párlatot elıállíttatni, illetve elıállítani, és egy háztartáson belül vagy csak 
bérfızetıként vagy csak magánfızıként lehet elıállíttatni, illetve elıállítani párlatot.” 
„(8) Amennyiben egy háztartásban több bérfızetı vagy több magánfızı él, a … meghatározott 
éves mennyiségi korlátok szempontjából az általuk fızetett, illetve fızött mennyiségek 
egybeszámítandók.” 
 
A Jötv. 128/K. § (1) bekezdése szerint:  
„Ha 2015. január 1-jét megelızıen történt a magánfızésre szolgáló desztillálóberendezés 
feletti tulajdonszerzés, akkor a magánfızınek 2015. január 15-ig kellett  megtennie a 
67/A. § (1) bekezdés szerinti bejelentést.”  
(2) A 2015. január 1-jét megelızıen elıállított magánfızött párlatra 2014. december 31-ét 
követıen is az elıállításkor hatályos szabályokat kell alkalmazni.” 
 
A fenti rendelkezések alapján kérem azon helyi Lakosokat, akik tulajdonában 
magánfızésre szolgáló desztillálóberendezés van és még nem tett eleget bejelentési 
kötelezettségének, úgy az haladéktalanul pótolja a Polgármesteri Hivatal Adóhatósága 
részére. A Bejelentı lap nyomtatvány és tájékoztató a település honlapjára 
(www.alsonemedi.hu) a jogszabály megjelenését követıen felkerült, ill. hivatalunkban is 
beszerezhetı. 
Akinek a késıbbiekben kerül tulajdonába desztillálóberendezés, a birtoklás tényét az 
elızıekben ismertetettek szerint szintén  be  kell jelenteni Adóhatóságunknál. 
 
         

Dr. Percze Tünde jegyzı 
 


