
 

 

 

 

 

 

 

Részletes tájékoztató a magánfőzés céljából előállított tömény szesz (pálinka) 

önkormányzati jövedéki adójával kapcsolatos bejelentési kötelezettségekről 

 

 

 
Felhívjuk a tisztelt adózók figyelmét, hogy 2016. január 1-jétől a magánfőzés jövedéki adó 

mértéke évi 1000 forintról literenként 700 forintra változik. Módosul továbbá az adó 

megfizetésének rendszere is. 

 

A magánfőző az előállítást megelőzően párlatadójegyet köteles beszerezni a vámhatóságtól. A 

párlatadójegy darabonként egy liter párlat tárgyévi előállítására jogosít, valamint a párlat 

eredetét is igazolja A magánfőző a tárgyévre vonatkozó első párlatadójegy beszerzésekor 

legalább 5 darab párlatadójegyet köteles vásárolni és legfeljebb 86 darab 

párlatadójegyet vásárolhat. 
 

A vámhatóság a párlatadójegyet, a párlatadójegy értékének megfizetését követően bocsátja a 

magánfőző rendelkezésére, feltéve, hogy az igénylő az önkormányzati adóhatóság által 

regisztrált desztillálóberendezéssel rendelkezik. A vámhatóság a kiadott párlatadójegyek 

mennyiségéről értesíti az illetékes önkormányzati adóhatóságot. 

 

Ha a magánfőző több párlatot állít elő, mint amennyi párlatjegyet előzetesen megvásárolt, 

akkor a tárgyév végéig be kell szereznie a többletmennyiség utáni párlatadó jegyeket. 

Azonban az utólagosan beszerzett párlatadó jegyekkel együtt sem lehet túllépni a 86 literes 

korlátozást. 

 

Felhívjuk a tisztelt adózók figyelmét, hogy a magánfőző desztillálóberendezésének 

bejelentésével, a bejelentett adatokban történt változások bejelentésével kapcsolatban, 

továbbá a magánfőzés szabályai betartásának ellenőrzésével kapcsolatban – kivéve az 

előállított termék jogszabálysértő értékesítését- továbbra is az önkormányzati 

adóhatóság jár el. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2003. évi CXXVII. törvény 

a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól 
(kivonatos közlés) 

 

Hatáskör, illetékesség 

5. §12 (1) Jövedéki ügyben - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a vámhatóság jár el. 

(2) A magánfőző desztillálóberendezésének bejelentésével kapcsolatban és a magánfőzés 

szabályai betartásának ellenőrzésével kapcsolatban - kivéve az előállított termék 

jogszabálysértő értékesítését - az önkormányzati adóhatóság jár el. 

Értelmező rendelkezések 

7. § E törvény alkalmazásában 

44.70 háztartás: az egy lakásban életvitelszerűen együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy 

tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek közössége; 

 

47.73 magánszemély: jövedéki termékkel gazdasági tevékenységet nem folytató természetes 

személy; 

 

63. § (1)501 E törvény alkalmazásában alkoholtermék alatt 

11.504 magánfőzés: a párlatnak a magánfőző, több tulajdonostárs magánfőző esetén 

valamely tulajdonostárs lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 

liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított desztillálóberendezésen a magánfőző által 

végzett előállítása; 

12.505 magánfőző: az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki saját 

tulajdonú gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas, 

saját tulajdonú desztillálóberendezéssel rendelkezik; 

A magánfőzésre vonatkozó szabályok534 

67/A. §535 (1)536 A magánfőző a 63. § (2) bekezdés 11. pontja szerinti desztillálóberendezés 

feletti tulajdonszerzést, valamint a bejelentett adatokban történt változást az azt követő 15 

napon belül köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés tartalmazza a magánfőző nevét, lakcímét, 

adóazonosító jelét, a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés időpontját, a 

desztillálóberendezés űrtartalmát és tárolásának, használatának helyét, ha az eltér a 

magánfőző lakcímétől. 
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(3) A magánfőző köteles megőrizni és hatósági ellenőrzéskor bemutatni a 

desztillálóberendezés feletti jogszerű tulajdonszerzést igazoló iratot. 

(4)537 

(5)538 Az önkormányzati adóhatóság az (1) bekezdés szerinti bejelentésről értesíti a 

vámhatóságot és a bejelentéssel érintett másik önkormányzati adóhatóságot. Az 

önkormányzati adóhatóság az értesítést a teljesítést követő hónap 15. napjáig küldi meg az 

illetékes vámhatóság részére. 

(5a)539 Az önkormányzati adóhatóságnál regisztrált magánfőző jogosult párlat adójegy 

beszerzésére. A magánfőző a párlat adójegy igénylésekor a vámhatóságnak megadja nevét, 

lakcímét, adóazonosító jelét, az előállítani kívánt párlat mennyiségét, valamint nyilatkozik 

arról, hogy a magánfőzésre vonatkozó jogszabályi feltételeknek megfelel. 

(5b)540 A vámhatóság a párlat adójegyet a párlat adójegy értékének megfizetését követően 

bocsátja az igénylő rendelkezésére. 

(5c)541 A párlat adójegy igénylése és rendelkezésre bocsátása az igénylő választása szerint 

papír alapon vagy elektronikusan történik. 

(5d)542 A vámhatóság a párlat adójegyek magánfőzőnek történő átadásáról a kedvezményes 

adózási szabályok betartásának ellenőrzésére alkalmas nyilvántartást vezet, valamint az 

átadott adójegymennyiség megadásával haladéktalanul értesíti a desztillálóberendezés 

tárolási, használati helye szerinti önkormányzatot. 

(6)543 A 64. § (6) bekezdés szerint évente előállítható párlatmennyiség túllépése esetén a 

magánfőző a többletmennyiséget köteles haladéktalanul bejelenteni a vámhatóságnak és a 

vámhatósággal egyeztetett módon gondoskodni a többletmennyiség megsemmisítéséről. 

(7) A magánfőzött párlat kizárólag a magánfőző, családtagjai vagy vendégei által 

fogyasztható el, feltéve, hogy értékesítésre nem kerül sor. A magánfőzött párlat kizárólag 

alkoholtermék-adóraktár részére értékesíthető. 

(8)544 A magánfőzött párlat eredetét a párlat adójegy igazolja. 

(9)545 Magánfőzés esetében az adó megállapításához és az adótartozás végrehajtásához való 

jog 1 év elteltével évül el. 
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