
 Helyi jövedéki adó 2016. 

 

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi 

CXXVII. törvény módosítása (továbbiakban: Jöt.) alapján a magánfőzött párlat adója helyi jövedéki adó. 

 

Magánfőzés: a párlatnak a magánfőző lakhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, 

legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat előállítás céljára kialakított desztillálóberendezésen a 

magánfőző által végzett előállítása évente legfeljebb 50 liter mennyiségig 

Magánfőző: az a 18 életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki saját tulajdonú 

gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas, saját tulajdonú 

desztillálóberendezéssel rendelkezik. 

Adóköteles a magánfőzés 

Ha a párlat előállítás a magánfőző lakóhelyén, gyümölcsösében (legfeljebb 50 liter mennyiség 1 évben) 

történik, maximum 100 literes desztilláló berendezésben.  

Az adó megfizetése  

Párlat adójeggyel történik, mely egyben igazolja a párlat eredetét. A magánfőzött párlat előállítását 

megelőzően párlat adójegyet kell beszerezni a vámhatóságtól. A párlat adójegyet csak az 

önkormányzati adóhatóságnál regisztrált magánfőző szerezheti be. 1 db párlat adójegy értéke 700 

Ft, amely megfelel 1 liter 42 térfogatszázalékos tényleges alkoholtartalmú párlat adójának. 

Tárgyévben maximum 86 db párlat adójegyet lehet beszerezni. Első beszerzéskor legalább 5 db 

adójegyet kell beszerezni. 

A vámhatóság a kiadott adójegyekről nyilvántartást vezet, az adatokat átadja az önkormányzati 

adóhatóság részére. A bevétel a központi költségvetésé. 

Ez előállított párlat felhasználása 

A párlat kizárólag a magánfőző, családtagjai vagy vendégei által fogyasztható el, feltéve hogy 

értékesítésre nem kerül sor. A magánfőzött párlat kizárólag alkoholtermék-adóraktár részére 

értékesíthető. 

Bejelentések 

A desztilláló berendezés tulajdonszerzéséről, adatváltozásról 15 napon belül a lakóhelye szerinti 

önkormányzati adóhatósághoz bejelentést kell tenni. 

Berendezés bejelentése a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet 11. melléklete szerinti nyomtatványon, 

mely megtalálható a devavanya.hu internetes oldalon. 

Önkormányzati adóhatóság hatásköre:  

Ellenőrzi a magánfőzés szabályainak betartását: 

- a desztilláló berendezés bejelentését 

- a párlat adójegy beszerzését 

- a bejelentés valóságtartalmát 

Felszólítja a magánfőzőt a kötelezettségek 15 napon belül történő teljesítésére, bírságot szab ki 

legfeljebb 200 ezer forintig terjedően, lefoglalhatja a desztilláló berendezést és az azon előállított 

párlatot.  

Ha az önkormányzati adóhatóság, az ellenőrzés során az évente előállítható mennyiségi korlát 

túllépését észleli, haladéktalanul értesítenie kell a vámhatóságot.  

 
 



Vonatkozó jogszabály: 
2003. évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös 
szabályairól  
2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 
 
Helyi jövedéki adó számlaszám: 10402142-49564855-56551466 
 
A Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatalban a helyi jövedéki adóval Tóth Katalin ügyintéző 
foglalkozik. 
 
Elérhetőségei: Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 8. sz. iroda 

             telefon: 66/483-100/123 mell. 
   Fax     :  66/484-100 
   e-mail :  ado@devavanya.hu 
 
 

mailto:ado@devavanya.hu

