
JÖVEDÉKI ADÓ 

 

A jövedéki adóról szóló törvény alapján a magánfőző desztillálóberendezésének bejelentésével 

kapcsolatban a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatóság jár el. 

 

Az adó alanya a magánfőző, az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki 

tulajdonában álló gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére 

alkalmas, tulajdonában álló desztillálóberendezéssel rendelkezik. 

 

A magánfőző a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést, valamint a bejelentett adatokban 

történt változást az azt követő 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhely szerinti 

önkormányzati adóhatósághoz. 

 

A bejelentés benyújtható az adóhatóság által rendszeresített, a honlapról letölthető űrlapon 

levélben vagy személyesen, elektronikus úton az E-Önkormányzat Portálon keresztül az ASP-

ADO-42B „Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának 

megszerzéséről” iForm típusú űrlapon. Az E-Önkormányzat Portál használatához kapcsolódó 

tájékoztató az önkormányzat honlapjának főoldalán, az E-ÜGYINTÉZÉS ikonra kattintva 

található. 

 

Az önkormányzati adóhatóság a bejelentésről értesíti a vámhatóságot, illetve a bejelentéssel 

érintett másik önkormányzati adóhatóságot. 

 

Az önkormányzati adóhatóságnál regisztrált magánfőző tárgyévben előállítani tervezett 

magánfőzött párlat előállításához az előállítást megelőzően bejelentést tesz az állami adó- és 

vámhatósághoz a NAV honlapján elérhető ÁNYK formátumú NAV_J49 elnevezésű 

„Bejelentés a magánfőzött párlat előállításáról” elnevezésű adatlapon. Az adatlap az 

önkormányzat honlapjáról is letölthető.  

 

A bejelentés alapján az állami adó- és vámhatóság magánfőzöttpárlat-származási igazolást állít 

ki és küld meg a magánfőző részére, valamint értesíti a desztillálóberendezés tárolási, használati 

helye szerinti önkormányzatot is. 

 

A magánfőző tárgyévben legfeljebb 86 liter párlatot állíthat elő, amely mennyiség adómentes. 

 

A magánfőzött párlat kizárólag a magánfőző, családtagjai és vendégei által fogyasztható el. A 

magánfőzött párlat kizárólag adóraktár részére értékesíthető. 

 

Az évente magánfőzés keretében előállítható párlapmennyiség túllépése esetén a magánfőző a 

többletmennyiséget köteles haladéktalanul bejelenteni az állami adó- és vámhatóságnak és az 

állami adó- és vámhatósággal egyeztetett módon gondoskodni a többletmennyiség 

megsemmisítéséről. 

 

Az adóztatás és az adóigazgatási eljárás költségeit az önkormányzat viseli. A bejelentéssel 

kapcsolatos eljárás az ügyfél/adózó számára díj, illeték és költségmentes. 

 

Az ügyintézési határidő a bejelentés az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 

adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik. Ha jogszabály eltérően nem 

rendelkezik, az ügyintézési határidő 30 nap. 

 



 

Kapcsolódó jogszabályok 

- A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 

- Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 

- Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 

- Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII.28.) Korm. rendelet 

- Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 

- Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 

2015. évi CCXXII. törvény 

- A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi XCCCII. törvény 

 

 

 

 


