
T{jékoztató a mag{nfőzött p{rlat ut{ni {tal{nyadóról 

 A mag{nfőző desztill{ló-berendezésének bejelentésével kapcsolatban és a 

mag{nfőzésnél az adóbevall{ssal és az adó megfizetésével kapcsolatos 

elj{r{sban 2015. janu{r 1-től az önkorm{nyzati adóhatós{g j{r el.  

 Jogi szab{lyoz{s: 2003. évi CXXVII. törvény.  

 Mag{nfőzés: a p{rlatnak a mag{nfőző lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén 

haszn{lható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, p{rlat-elő{llít{s célj{ra kialakított 

desztill{lóberendezésen a mag{nfőző {ltal végzett elő{llít{sa évente legfeljebb 

50 liter mennyiségig.  

 Mag{nfőző: az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki saj{t 

tulajdonú gyümölccsel, gyümölcsből sz{rmazó alapanyaggal és p{rlat 

készítésére alkalmas, saj{t tulajdonú desztill{lóberendezéssel rendelkezik.  

 Bejelentés: A mag{nfőző a desztill{lóberendezés feletti tulajdonszerzést az azt 

követő 15 napon belül, 2015. janu{r 1-ét megelőző tulajdonszerzés esetén 2015. 

janu{r 15-ig köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti önkorm{nyzati 

adóhatós{ghoz. A bejelentés tartalmazza a mag{nfőző nevét, lakcímét, 

adóazonosító jelét, a desztill{lóberendezés feletti tulajdonszerzés időpontj{t, a 

desztill{lóberendezés űrtartalm{t és t{rol{s{nak, haszn{lat{nak helyét, ha az 

eltér a mag{nfőző lakcímétől. A mag{nfőző köteles megőrizni és hatós{gi 

ellenőrzéskor bemutatni a desztill{lóberendezés feletti jogszerű 

tulajdonszerzést igazoló iratot.  

 Bevall{s, befizetés: A mag{nfőző az elő{llított mag{nfőzött p{rlat ut{ni 

adóbevall{si és adófizetési kötelezettségét a t{rgyévet követő év janu{r 15-ig 

együtt teljesíti a lakóhelye szerinti önkorm{nyzati adóhatós{ghoz. Ha a 

mag{nfőző nem {llított elő t{rgyévben mag{nfőzött p{rlatot, akkor nem 

keletkezik t{rgyévre vonatkozóan adóbevall{si kötelezettsége.  

 Az adó mértéke: Az elő{llított mag{nfőzött p{rlat adója évi 1000 forint, 

amelyet a mag{nfőző fizet meg.  

 Az évente elő{llítható 50 liter párlatmennyiség túllépése esetén a mag{nfőző a 

többletmennyiséget köteles haladéktalanul bejelenteni a vámhatóságnak és a 

v{mhatós{ggal egyeztetett módon gondoskodni a többletmennyiség 

megsemmisítéséről.  

 A mag{nfőzött p{rlat kiz{rólag a mag{nfőző, csal{dtagjai vagy vendégei {ltal 

fogyasztható el, feltéve, hogy értékesítésre nem kerül sor. A mag{nfőzött 

p{rlat kiz{rólag alkoholtermék-adórakt{r részére értékesíthető. Ebben az 

esetben, vagy ha a mag{nfőző az {ltala elő{llított p{rlattal versenyen kív{n 

részt venni, a desztill{ló-berendezés tulajdonszerzésének bejelentéséről, 

valamint a p{rlat ut{n megfizetett adóról az önkorm{nyzati adóhatós{g 

igazol{st ad ki, ami igazolja a p{rlat eredetét.  
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