
Tájékoztató 

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

törvény (továbbiakban: Jöt.) és a Mi. végrehajtására kiadott 8/2004 (III.10.) PM rendelet (továbbiakban: 

Rend.) 2016. évi változásával a magánfőzőkre és a magánfőzésre vonatkozó jogszabályi rendelkezések 

megváltoztak. A jogszabályok módosításával kapcsolatos változásokról az alábbi tájékoztatást adom. 

1. Fogalmi meghatározások pontosítása 

Magánfőzésnek minősül a párlatnak magánfőző, több tulajdonostárs magánfőző esetén valamely 

tulajdonostárs lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, 

párlat-előállítás céljára kialakított desztilláló berendezésen a magánfőző által végzett párlat 

előállítása (Jöt. 63. § (2) bekezdés 11. pont). 

Gyümölcstermesztő személynek ezen túl az a természetes személy minősül, aki gyümölcstermő 

területtel rendelkezik (Jöt. 63. § (2) bekezdés 13. pont). 

2. Párlat adójegy bevezetése 

2016. január 1-jétől a magánfőzött párlat adóztatása a párlat adójegy bevezetésével valósul meg. 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 kell (értéke: 3.500,- Ft), hogy 

beszerezzen és a tárgyévben legfeljebb 86 darab párlat adójegyet (értéke: 60.200,- Ft) 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 (86 db) ilyen esetben sem lehet túllépni (Jöt. 64. § (6) bekezdés). 

Az önkormányzati adóhatóságnál regisztrált magánfőző jogosult párlat adójegy beszerzésére. A 

magánfőző a párlat adójegy igénylésekor a vámhatóságnak megadja nevét, lakcímét, adóazonosító 

jelét, az előállítani kívánt párlat mennyiségét, valamint nyilatkozik arról, hogy a magánfőzésre 

vonatkozó jogszabályi feltételeknek megfelel (Jöt. 67/A. §. (5a) bekezdés). 

A vámhatóság a párlat adójegyet a párlat adójegy értékének megfizetését követően bocsátja az 

igénylő rendelkezésére. A magánfőző az adójegy értékének megfizetését banki átutalással, postai 

készpénz-átutalási megbízás felhasználásával teljesítheti, továbbá lehetőség van az Igazgatóságon 

készpénzes vagy bankkártyás befizetés teljesítésére is ( Jöt. 67/A. §. (5b) bekezdés). 

A párlat adójegy igénylése és rendelkezésre bocsátása az igénylő választása szerint papír alapon 

vagy elektronikusan történik (Jöt. 67/A. §. (5c) bekezdése). 

A párlat adójegy a vámhatóság által rendszeresített nyomtatványon igényelhető (Rend. 59/A. §. (1) 

bekezdés). A nyomtatvány a megyei/fővárosi adó- és vámigazgatóságokon papír alapon 

beszerezhető, továbbá a NAV internetes honlapjáról elektronikus formában letölthető (elérési út: 

http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav

/kerelmek/NAV_J27.html?query=NAV_J27). 

Az elektronikus nyomtatvány megnevezése: 

NAV_J27 — Magánfőzők párlat adójegy megrendelése. 

A párlat adójegy megrendelőt a területileg illetékes megyei/fővárosi adó- és vámigazgatósághoz 

(Nógrád megye tekintetében a NAV Nógrád Megyei Adó- és Vámigazgatóságán) kell benyújtani. A 

benyújtás történhet személyesen, vagy elektronikus formában (ügyfélkapun keresztül). 

A vámhatóság a párlat adójegyek magánfőzőnek történő átadásáról a kedvezményes adózási 

szabályok betartásának ellenőrzésére alkalmas nyilvántartást vezet, valamint az átadott adój egy 

mennyiségének megadásával haladéktalanul értesíti a desztillálóberendezés tárolási, használati helye 

http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/kerelmek/NAV_J27.html?query=NAV_J27
http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/kerelmek/NAV_J27.html?query=NAV_J27


szerinti önkormányzatot (Jöt. 67/A. §. (5d) bekezdés). 

A magánfőzött párlat eredetét a párlat adójegy igazolja (Jöt. 67/A.§ (8) bekezdés. 

Magánfőzés esetében az adó megállapításához és az adótartozás végrehajtásához való jog egy év 

elteltével évül el (Jöt. 67A § (9) bekezdés). 

3. Önkormányzati adóhatóságra és vámhatóságra vonatkozó eljárási szabályok módosítása 

A magánfőző desztilláló berendezésének bejelentésével és a magánfőzés szabályai betartásának 

ellenőrzésével kapcsolatban az önkormányzati adóhatóság jár el. Az előállított termék 

jogszabálysértő értékesítésével kapcsolatos ügyekben továbbra is a vámhatóság jár el (Jöt. 5. § (9) 

bekezdés). 

A jövedéki szabályozás kiegészül az egyéb bírság jogintézményével. Az önkormányzati adóhatóság 

szankcionálja azt a természetes személyt, aki (a magánfőzésre vonatkozó rendelkezéseknek 

egyébként megfelelve) desztilláló berendezés bejelentése, vagy párlat adójegy beszerzése nélkül 

végez párlat előállítást, illetve valótlan adatokat ad meg a desztilláló berendezés jogszerű 

birtoklásához szükséges adatok tekintetében. Az önkormányzati adóhatóság, amennyiben ilyet 

tapasztal, úgy a természetes személyt felszólítja, hogy jogszabályi kötelezettségeinek 15 napon belül 

tegyen eleget. Ha az érintett :a felszólításnak a határidőig nem tesz eleget, úgy őt 200 ezer forintig 

terjedő bírsággal lehet súlytani (jöt. 116/C §). 

A vámhatóság szankcionálási jogköre megmarad a magánfőzött párlat előállításával kapcsolatos 

súlyosabb jogsértések esetén. Továbbra is a vámhatóság jár el azokban az esetekben, amikor a párlat 

előállítása jogosulatlanul előállított desztilláló berendezésen történik, a desztilláló berendezésen nem 

párlatot állít elő a magánszemély, vagy nem minősül magánfőzetőnek (például nem rendelkezik 

gyümölcstermő területtel) (Jöt. 119. § (2) bekezdés d) és e) pont). 

Hatásköri szabályok módosulásával összefüggésben kiegészül a jövedéki szabályozás az 

önkormányzati adóhatóság által alkalmazható lefoglalás, elkobzás szabályaival. A magánfőzés 

szabályainak betartását ellenőrző önkormányzati adóhatóság a tényállás tisztázása és elkobzás 

érvényesítése érdekében lefoglalást rendelhet el. A lefoglalt desztilláló berendezés és az azon 

előállított párlat jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelőségéről az önkormányzati adóhatóság 

díjmentesen szakvéleményt kérhet a vámhatóságtól (Jöt. 121/A. § (1) bekezdés). 

Az önkormányzati adóhatóság a magánfőzésre használt desztilláló berendezést és az azon előállított 

párlatot lefoglalhatja, ha a magánfőző a bejelentésében valótlan adatokat adott meg a 

desztillálóberendezés jogszerű birtoklása tekintetében, vagy a magánfőző a párlatot desztilláló 

berendezés bejelentése, vagy párlat adójegy beszerzése nélkül állította elő (Jöt. 121/A. § (2) 

bekezdés). 

Az önkormányzati adóhatóság az általa elkobzott jövedéki terméket és desztillálóberendezést 

megsemmisítésre átadja a vámhatóságnak, ha a jövedéki ügyben jogerősen a Jöt. 116/C. § szerinti 

bírság kerül kiszabásra (Jöt. 121/A. §. (4) bekezdés). 

Az önkormányzati adóhatóság a magánfőzés szabályainak ellenőrzése során az évente előállítható 

mennyiségi korlát túllépését észleli, erről haladéktalanul értesíti a vámhatóságot (Jöt. 121/A. §. (5) 

bekezdés). 

A 2015. január 1. és 2015. december 31. közötti időszakban előállított magánfőzött párlatra 2015. 

december 31-ét követően is az előállításkor hatályos szabályokat kell alkalmazni. 

 
A magánfőző 2015. január 1-jétől a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést az azt követő 15 napon 

belül köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. E tulajdonszerzés nem 

engedélyköteles. A bejelentésben meg kell adni a nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, a desztillálóberendezés 

feletti tulajdonszerzés időpontját, a desztillálóberendezés űrtartalmát és tárolásának, használatának helyét, ha 

az eltér a magánfőző lakcímétől. A magánfőző köteles megőrizni és hatósági ellenőrzéskor bemutatni a 

desztillálóberendezés feletti jogszerű tulajdonszerzést igazoló iratot.  

Ha 2015. január 1-jét megelőzően történt a magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezés feletti 

tulajdonszerzés, akkor a magánfőzőnek 2015. január 15-ig kell megtennie a bejelentést.  



Az önkormányzati adóhatóság a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzésről szóló magánfőzői 

bejelentésről, valamint a magánfőző adóbevallásáról értesíti a vámhatóságot és a bejelentéssel, bevallással 

érintett másik önkormányzati adóhatóságot. Az önkormányzati adóhatóság az értesítést a teljesítést követő 

hónap 15. napjáig küldi meg az illetékes vámhatóság részére.  

 

A tulajdonszerzés bejelentésére szolgáló nyomtatvány a település honlapjáról 

(http://nagyoroszi.hu/dokumentum/letoltheto/desztillalo_bejelento.pdf) letölthető.  

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. Egy desztilláló-berendezés több személy közös tulajdonát is képezheti, ilyenkor a 

tulajdonosok választása szerint kell bármelyikük lakóhelye szerinti önkormányzathoz megtenni a 

bejelentést. Az adott önkormányzat értesíti e bejelentésről a többi érintett hatóságot/adóhatóságot. 

 

A magánfőzés utáni adóbevallást évente egyszer (első esetben a 2015. évi adóévről 2016. január 15-ig), az 

átalányadó-fizetési kötelezettséggel együtt, a tárgyévet követő év január 15-ig kell megtenni, illetve 

teljesíteni a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz. 

 

Felhívjuk a Tisztelt Magánszemélyek figyelmét arra, hogy a bejelentés elmulasztása mulasztási bírság 

megállapítását vonhatja maga után, ennek mértéke akár 200 ezer forintig is terjedhet. 

 

Nagyoroszi, 2016. január 4.   

 

        Dr. Varga Tibor sk. 

         jegyző 


