
Tájékoztató a helyi jövedéki adóról 
 

A jövedéki adóról és jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. 
törvény (továbbiakban: Jöt.) értelmében adóköteles a magánfőzés. A Jöt. 5.§ (9) bekezdése alapján a 
magánfőző desztillálóberendezésének bejelentésével kapcsolatban és a magánfőzés szabályai 
betartásának ellenőrzésével kapcsolatban – kivéve az előállított termék jogszabálysértő értékesítését – az 
önkormányzati adóhatóság jár el. 
 
Magánfőző: az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki saját tulajdonú gyümölccsel, 
gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas, saját tulajdonú 
desztillálóberendezéssel rendelkezik. E törvény alkalmazásában a gyümölcstermesztő személy az a 
természetes személy, aki gyümölcstermő területtel rendelkezik. (Jöt. 63. § (2) bekezdés) 
 
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. (Jöt. 63.§ (2) bekezdés) 
 
A magánfőző a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést, valamint a bejelentett adatokban történt 
változást az azt követő 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati 
adóhatósághoz. (Jöt. 67/A. § (1) bekezdés) 
A magánfőző köteles megőrizni és hatósági ellenőrzéskor bemutatni a desztillálóberendezés feletti jogszerű 
tulajdonszerzést igazoló iratot. (Jöt. 67/A. § (3) bekezdés) 
 
Az önkormányzati adóhatóság a bejelentésről értesíti a vámhatóságot és a bejelentéssel érintett másik 
önkormányzati adóhatóságot. Az önkormányzati adóhatóság az értesítést követő hónap 15. napjáig küldi 
meg az illetékes vámhatóság részére. (Jöt. 67/A. § (5) bekezdés) 
 
A 2015. január 01. és 2015. december 31. közötti időszakban előállított magánfőzött párlatra 2015. 
december 31-ét követően is az előállításkor hatályos szabályokat kell alkalmazni. (Jöt. 128/N. §)   
 
Fontos változás, hogy 2016. január 01-jétől a magánfőzés esetében bevezetésre kerül a párlat adójegy 
alkalmazása. Ez a megoldás váltja ki az éves 1000 Ft átalányadót, amelyet az önkormányzati 
adóhatósághoz kell befizetni.  
 
Az önkormányzati adóhatóságnál regisztrált magánfőző jogosult párlat adójegy beszerzésére. (Jöt. 67/A. § 
5a) bekezdés) 

 A tárgyévben előállítani tervezett magánfőzött párlat előállításához az előállítást megelőzően párlat 

adójegyet kell beszerezni a vámhatóságtól. A párlat adójegy a beszerző magánfőzőt egy liter magánfőzött 

párlat tárgyévi előállítására jogosítja. A párlat adójegy 700 Forint értéket képvisel, egy liter 42 

térfogatszázalékos tényleges alkoholtartalmú párlat adótartalmát figyelembe véve. A magánfőző tárgyévi 

első beszerzéskor legalább 5 párlat adójegyet szerez be és tárgyévben legfeljebb 86 darab párlat adójegyet 

szerezhet be és legfeljebb ennek megfelelő mennyiségű párlatot állíthat elő. Ha a magánfőző a párlat 

adójeggyel megfizetett adójú párlatmennyiségnél több párlatot állít elő, akkor a tárgyév végéig be kell 

szereznie a többletmennyiség utáni párlat adójegyeket a vámhatóságtól azzal, hogy az éves mennyiségi 

korlátot ilyen esetben sem lehet túllépni.  

Egy tárgyéven belül a természetes személy vagy bérfőzetőként vagy magánfőzőként jogosult párlatot 

előállíttatni, illetve előállítani, és egy háztartáson belül vagy csak bérfőzetőként vagy csak magánfőzőként 

lehet előállíttatni, illetve előállítani párlatot.  

Amennyiben egy háztartásban több bérfőzető vagy több magánfőző él, a meghatározott éves mennyiségi 

korlátok szempontjából az általuk főzetett, illetve főzött mennyiségek egybeszámítandók. (Jöt. 64.§ (6-8) 

bekezdés) 

 
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. (Jöt. 67/A. § (5d) bekezdés) 
 
A magánfőzés esetében az adó megállapításához és az adótartozás végrehajtásához való jog 1 év elteltével 
évül el. (Jöt. 67/A. § (9) bekezdés) 
 
Felhívjuk a Tisztelt Adózók figyelmét, hogy 2016. január 15-éig kell a 2015. évi magánfőzés utáni 
adóbevallást benyújtani, valamint az 1000 Forint átalányadót megfizetni. Az erre szolgáló „Bevallás előállított 
magánfőzött párlat után” elnevezésű nyomtatvány a város honlapjáról, www.polgar.hu címről letölthető, 
valamint a Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodájától is beszerezhető. Ha a magánfőző nem állított elő 
tárgyévben magánfőzött párlatot, akkor nem keletkezik tárgyévre vonatkozóan adóbevallási kötelezettsége. 
 
További információ az 52/573-534 telefonszámon, valamint személyesen ügyfélfogadási időben a 
Polgármesteri Hivatal fsz. 4. irodájában kérhető. 
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