
Tájékoztatás a magánfőzésben előállított párlat jövedéki adójának 
változásáról  

Tisztelt Adózók! 
 
A magánfőzésre vonatkozó szabályok 2015. január 1-jétől jelentős mértékben 
megváltoztak. 

Magánfőzésnek továbbra is a párlatnak a magánfőző lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén 
használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított 
desztillálóberendezésen a magánfőző által végzett előállítása minősül, de évente legfeljebb 50 liter 
mennyiségig.  

Változik a magánfőző definíciója: 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 magánfőző az évente előállítható párlatmennyiség túllépése esetén a többletmennyiséget 
haladéktalanul köteles bejelenteni a vámhatóságnak és a vámhatósággal egyeztetett módon 
gondoskodni a többletmennyiség megsemmisítéséről.  

A magánfőzésben előállított párlat adója évi 1000 forint, melyet a magánfőzőnek kell 
megfizetnie, 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. A bevalláshoz szükséges nyomtatvány az önkormányzat adóhatósági dokumentumai 
között megtalálható.  

Ha a magánfőző nem állított elő tárgyévben magánfőzött párlatot, akkor nem keletkezik tárgyévre 
vonatkozóan adóbevallási kötelezettsége. A magánfőzött párlat kizárólag a magánfőző, családtagjai 
vagy vendégei által fogyasztható el feltéve, hogy értékesítésre nem kerül sor. A magánfőzött párlat 
csak alkoholtermék-adóraktár részére értékesíthető. 

Fontos változás, hogy 2015. január 1-jétől a magánfőző a desztillálóberendezés feletti 
tulajdonszerzést az azt követő 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti 
önkormányzati adóhatósághoz.  Egy desztillálóberendezés több személy közös tulajdonát is 
képezheti, ilyenkor a tulajdonosok választása szerint kell bármelyikük lakóhelye szerinti 
önkormányzathoz megtenni a bejelentést. Az adott önkormányzat értesíti a bejelentésről a többi 
érintett hatóságot. A bejelentéshez szükséges nyomtatvány az önkormányzat adóhatósági 
dokumentumai között megtalálható. 

A magánfőző köteles megőrizni és hatósági ellenőrzéskor bemutatni a desztillálóberendezés feletti 
jogszerű tulajdonszerzést igazoló iratot.  

Ha 2015. január 1-jét megelőzően történt a magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezés feletti 
tulajdonszerzés, akkor a magánfőzőnek 2015. január 15-ig kell megtennie a bejelentést. 

Az adóraktár részére történő értékesítéskor, illetve ha a magánfőző az általa előállított magánfőzött 
párlattal kíván részt venni párlatok számára meghirdetett versenyen, a párlat eredetét a 
desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés szerinti bejelentésről, valamint a párlat után megfizetett 
adóról kiállított önkormányzati adóhatóság igazolás igazolja.  

Cserkeszőlő, 2015. január 8. 

           dr. Héczei Eszter  

jegyző      


