
 

„11. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez 

BEJELENTÉS 

desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről 

 

1. A magánfőző (Több tulajdonos esetén a 3. pontban szereplő adatokat is meg kell adni!) 

Neve: ___________________________________________________________________ 

Születési helye: ________________________________,  

ideje:     év  hó  nap 

Anyja születési családi és utóneve: ____________________________________________ 

Adóazonosító jele: 

Lakóhelye:      _______________________________________ város, község 

_____________________közterület_______közterület jelleg_____hsz.___ép.___lh.__em__ajtó 

Levelezési címe:    __________________________________ város, község 

_____________________közterület_______közterület jelleg_____hsz.___ép.___lh.__em__ajtó 

Telefonszáma: ________________________, e-mail címe: ________________________ 

  

 

 

2.  Magánfőző berendezés 

Tulajdonszerzésének ideje:     év   hó   nap 

Űrtartalma: ________________________ liter 

Tárolásának, használatának helye (ha ez a hely a magánfőző lakóhelyétől eltérő helyen lévő        

gyümölcsös vagy, ha a berendezés különböző lakóhelyű személyek közös tulajdona):  

    _____________________________________ város, község 

_____________________közterület_______közterület jelleg_____hsz.___ép.___lh.__em.__ajtó 

Helyrajzi száma: ___________________/__________/____________/___________ 

 

 



3. Több tulajdonos esetén a tulajdonostárs(ak) 

Neve: ___________________________________________________________________ 

Adóazonosító jele: 

Lakóhelye:      _______________________________________ város, község 

_____________________közterület_______közterület jelleg_____hsz.___ép.___lh.__em.__ajtó 

Neve: ___________________________________________________________________ 

Adóazonosító jele: 

Lakóhelye:      _______________________________________ város, község 

_____________________közterület_______közterület jelleg_____hsz.___ép.___lh.__em.__ajtó 

 

Neve: ___________________________________________________________________ 

Adóazonosító jele: 

Lakóhelye:      _______________________________________ város, község 

_____________________közterület_______közterület jelleg_____hsz.___ép.___lh.__em.__ajtó 

 

___________________                          _______________________

 helység        év       hó             nap        a bejelentő aláírása 

„ 



„12. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez 

BEVALLÁS 

Előállított magánfőzött párlat után 

 

a 20… adóévre 

 

1. A magánfőző  

Neve: ___________________________________________________________________ 

Születési helye: ________________________________,  

ideje:     év  hó  nap 

Anyja születési családi és utóneve: ____________________________________________ 

Adóazonosító jele: 

Lakóhelye:       _______________________________________ város, község 

_____________________közterület_______közterület jelleg_____hsz.___ép.___lh.__em.__ajtó 

Levelezési címe:                    __________________________________ város, község 

_____________________közterület_______közterület jelleg_____hsz.___ép.___lh.__em.__ajtó 

Telefonszáma: ________________________, e-mail címe: ___________________________ 

2.  Tárgyévben előállított magánfőzött párlat 

Mennyisége: _____________ liter 

Átalányadó összeg: 1 000 forint 

3. Nyilatkozatok 

Nyilatkozom, hogy gyümölcstermő területtel rendelkezem.  

 

Nyilatkozom, hogy tárgyévben bérfőzés keretében sem én sem háztartásom többi tagja nem állíttatott     

elő párlatot. 

 

Nyilatkozom, hogy a kierjedt gyümölcscefre nem tartalmazott hozzáadott mesterséges vagy természetes  

eredetű cukorból, izocukorból vagy mézből származó alkoholt. 

 

Nyilatkozom, hogy saját tulajdonú gyümölcsből, gyümölcsből származó alapanyagból állítom elő a  

párlatot. 

 

 

___________________                                                 ______________________ 

 helység        év       hó             nap                           a bejelentő aláírása 

 



 

 

TÁJÉKOZTATÓ 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a jövedéki adóról és a jövedéki termékek 

forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 2015. január 1-jétől 

módosításra kerül. 

A magánfőzés (saját fogyasztásra történő házi párlatfőzés saját tulajdonú desztilláló-

berendezésen) szabályozása több tekintetben változik. 

A magánfőzéshez továbbra sem kell engedélyt kérni, de a magánfőzésre szolgáló desztilláló-

berendezést a tulajdonszerzést követő 15 napon belül, illetve amennyiben a berendezés megszerzése 

2015. január 1-jét megelőzően történt, 2015. január 15-ig kell bejelenteni a lakóhely szerinti 

önkormányzati adóhatósághoz  

A bejelentésben a nevet, lakcímet, adóazonosító jelet, a tulajdonszerzés időpontját és a desztilláló-

berendezés űrtartalmát kell megadni, továbbá a berendezés tárolásának, használatának helyét is, ha 

az eltér a magánfőző lakcímétől. 

A magánfőző köteles megőrizni és hatósági ellenőrzéskor bemutatni a desztillálóberendezés feletti 

jogszerű tulajdonszerzést igazoló iratot. 

A saját fogyasztás céljából előállított magánfőzött párlat adómentessége 2015. január 1-jétől 

megszűnik, és amennyiben tárgyévben a magánfőző állít elő párlatot, 1000 forint/év átalányadó-

fizetési kötelezettsége keletkezik. A magánfőzés utáni adóbevallást évente egyszer, az átalányadó-

fizetési kötelezettséggel együtt, a tárgyévet követő év január 15-ig kell teljesíteni az önkormányzati 

adóhatósághoz. Első ízben 2016. január 15-éig. Amennyiben a magánfőző tárgyévben nem állított elő 

párlatot a berendezésen, nem keletkezik adóbevallási és adófizetési kötelezettsége. 

Az 50 literes mennyiségi korlát túllépése esetén haladéktalanul bejelentést kell tenni a 

vámhatósághoz és a párlatot a vámhatósággal egyeztetett módon meg kell semmisíteni. Az 

átalányadózás mellett előállított párlat kizárólag a magánfőző, családtagjai vagy vendégei által 

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

alkoholtermék-adóraktár részére értékesíthető, mely esetben a desztilláló-berendezés bejelentéséről 

és az éves átalányadó megfizetéséről kiállított önkormányzati adóhatósági igazolás igazolja a párlat 

eredetét. 

A bejelentésről, az adóbevallásról, illetve az adóhatósági igazolásról szóló nyomtatványok 2015. 

januárjától lesznek elérhetőek Celldömölk város honlapján / www.kemenesalja.hu / illetve a közös 

önkormányzati hivatal kirendeltségein. 

 

 

Farkas Gábor 

jegyző sk.   

 


